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P. K. A. Blehovi,

vnuje na diikaz vdnosti

SPIS o vA 1 E L.

^ ^ ^ ^

Vernett1u ptiteli, 
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P. K. A. Blehovi, 

ven uje na dllkaz vdecnosti 



,,Já aspo kdybych byl teba z cikánského rodu

a již poslední potomek, ješt za povinnost" bych si

pokhídal piiniti se všemožn k tomu, aby aspoh

estná památka po nm zstala v djinách lov-
enstva." Frant. Palackv.

Pedmluva.
Vydávaje „Djiny echv Amerických", pokládám za nutné, sezná-

miti tenáe s obtížemi, se kterými bylo mi zápasiti pi sbírání potebného
materiálu, z nhož bych sestavil obstojný' obraz našeho života, národního

snažení a naší práce v americké cizin. Kdo si pedstaví rozlohu Spoj.

Stát (mají 9,187,360 tver. kilometr) a uváží, že echové jsou roz-

troušeni po celé té ohromné prostoe, dá mi za pravdu, s jakými nesná-

zemi bylo mi zápasiti, i kdyby neznal, co mimo to bylo mi podniknouti,

abych se dopídil látky k úelu tomu potebné.

Musil jsem jezditi do rzných státv od Atlantického oceánu až

k Tichomoí a od mrazivých Dakot až do smavého Texasu, abych zvdl,
kteí krajané byli prvními osadníky v tom kterém státu. Utrácel jsem

tžce vydlané peníze, nedbal jsem obtíží cestování, nedal jsem se odstrašiti

asto i nevlídným a nekrajanským pijetím, rozeslal jsem na sta ba na

tisíce dopis starým osadníkm a vynikajícím osobám

Nieho jsem se nelekal, jen abych sehnal aspoíi tolik látky, by po

mých krajanech, a již dobré, .i nedobré vle, mohla býti zachována

památka, ponvadž po nás pijde na eskou národnost' ve Spojených

Státech neodvratná a již již na všech stranách se objevující potopa.

^1 to pravé hylo mým j^octirým ihnysJein. a mojí snahou, nijaký ni snhec-

tirím nezbarvenou, abych napsal nco, co by hlásalo eskému národu., co synové

}eho v dálné Americe vykonali, jakým životem žili, ctfn vynikal! <i ím hešili,

co udržovalo jejich národnos a co ji pii'edlo k pádu. Bohu žel, I30cti"\^

moje snaha na mnohých místech nesetkala se ani s porozumním, ani

s uznáním. Tak astokráte na mj dopis bylo mi odpovdno zpsobem
hrubým, aneb opovržlivým mlením, a já byl nucen psáti znova a znova,

ponižovati a doprošovati se a tu ješt v etných pípadech nebylo mi

vyhovno.
Nkdy jsem se ovšem nedivil. Jest mezi echy ve Spoj. Státech

mnoho stran rzných odstín a smr a není se tudíž emu diviti, že

lenové, nebo pední zástupci té které strany, nemli mne za hodná

odpovdi, ponvadž jsem nepatil k žádné stran a ve všem vždy a všude

"J:t aspoii kdybych byl treba z cikanskeho l'odu 
a. jiz l~osledni pntomek, jeste za povinnost' b~·ch si 
pokl:idal pi-iciniti se y~emOZnlo k tomu, aby aspoll 
cestn:t pam:ttka po nem ztlstala v (]pjin:ich ;:lovlo-
censtva." Frant. Palack~~. 

Pfedtnluva. 

Vychi,yaje "Dejiny Cechuy Amel'ickych", pokhtdam za llutne, sezna.
miti ctemHe s obtizemi, se kterymi bylo mi zcipasiti pH sbirani poti'ebneho 
matel'ialu, z nehoz bych .sesta,vil obstojny obl'az naseho zivota, nal'oclniho 
snazeni a nasi pl'ace v amel'icke eizine. Kdo si pl'ed~tavi l'ozlohu Spoj. 
Statu (majit' 9,187,360 ctvel', kilometru) a uvcizi, ze Cechove jSOll roz
trouselli po cele te ohl'omne prostol'e, da mi za pl'avdu, s jakymi ne:-;n8-
zemi bylo mi zapasiti, i kdybj-~ neznal, co mimo to bylo mi podniknouti, 
abyeh se dopidil hitky k liceln tomu potl'ebne, 

. :Musil jsem jezditi do ruznJTeh statu v od Atlanticln~ho oceanu az 
k Tichomo.H a od llll'azivyeh Dakot az do smaveho Texasu, abych zvedel, 
ktefi kl'ajane b;yli .pl'vnimi osadniky v tom kterem statu, Utracel jsem 
tezce vyc1elane pEmize, nedbal jsem obtizi cestovani, nedal jsem se odstl'asiti 
casto i nevlidnym a nekl'ajanskym pl'ijetim, rozeslal jsem na sta ba na 
tisiee dopisll stal'ym osadnikum a vynikajieim osobam·· .... 

Niceho jsem se nelekal, jell abyeh sehnal aspon tolik hi.tky, by po 
myeh kl'ajaneeh, at' jiz dobl'e, .ci nedobl'e yule, mohla bJ~ti ZaChOyH.na 
pamcitka, :ponevadz po ll<ts pl'ijde na ceskou narodnost' ve Sl)Ojenyeh 
Stateeh neo(lvl'atna a jiz jiz na vseeh stl'alULCh se objevujici potopa, 

~l to PJ'flZ'C uylo mym puetil'!;/}/. /()Jly .. ~/pm {( mldf Snall()lI, 'IlUllkym ,';ubec

(I'/m Jiezol{J'/'eJ/(JI(, abych napsal nceu, cu u!J hldsalo (~(' .. dd})//I lIfl)'()dll, ('0 S!JIIO/H3 
ie/If) t' dliln e ~lJllU'ice 'l'!Jkonali, Jakym zi('otelJl zill, eilll /',,/,,1/"((1; II (":fm Iirf',~i1i, 

co IldrZol'alo JeJic/i, "d)'ut!Jwst' If co ji prit'edlo It: pddll. Bohu zel, poctiva 
moje snaha na mnohych mistech nesetkala ~e alli ~ pm'ozumE'mim, ani 
s Uznanlll, Tak castokrate llH, muj dopis bylo mi odpovedeno zpusobem 
hrubym, aneb opovrzliyym ml<Voellim, a ja byl nueen psHti znOV<l a znova, 
ponfzovati a doprosoyati se a tn jeste v cetnych pHpadech nebylo mi 
vyhoveno, 

Nekdy jsem se ovsem nedivil. Jest mezi Cechy ve Spoj, Statech 
mnoho stran ruznJ~ch od~tinu a sme.l'u a neni se tud:f.z cemu diviti, ze 
(";lenove, l1ebo pI-eelni zastupci te ktere strany, nemeli lllne za hodna 
odpovedi, ponenl.dz jsem nepatl'il k zadne strane a ve , ' &em vzdy a ysuc1e 
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stál jsem nad stranami, dalek jsa veškerých pedsudk — mimo pedsudky
národní — uiožno-li tak totiž zváti silný vlastenecký cit a lásku k rodné
zemi a jejím synm a jejím dcerám.

Na sbírání materiálu pro své Djiny jsem pracoval pes tvr
století, a nechlubím se, když dím, že dosud žádný ech ve Spoj. Státech
se pede mnou práce té nepodjal. Vyšlo sice tu a tam v asopisech nco
o našincích, ale to bylo psáno vtšinou, ba možno íci šmahem stranninky

a tudíž 'nehistoricky.

Každá strana chválila a vynášela své lidi, své stranníky, bez rozsu-

zování a ocenní pravých zásluh, ale jakýsi celek — mimo ,, Krátké Djiny
a Seznam eských katolických osad v Americe, sepsané za pomoci esko-
amerického katolického duchovenstva P. Ant. Petrem Houšem r. 1890.

v St. Louis," — nebyl dosud podán nikde.

Tyto Djiny Houšfovy možno považovati jedin za pramen k djinám
katolických ech v Americe.

Mimo to vydal Tomáš apek, nákladem ,,Pokroku Západu", v Omaze
ve státu Nebrasce : ,,Píspvek k djinám i^rvých eských emigrant".
A spisek ten jest dosti objemný, soustavn toho mnoho nepodává. Pro
historika však, jako djepisný pramen, má znanou cenu jako již vzpome-
nuté dílo P. Ant. Petra Houšt.

Jiných pomcek, mimo sebechvalné autobiografie nkterých prvých
vysthovalc eských, roztroušených po rzných kalendáích a asopisech,
jsem neml, a musil jsem se tudíž spolehnouti pouze na své zkušenosti

a na výsledky svého osobního a písemního pátrání.
Netvrdím o pitomtiéin díle, Se Jest dokonalým^ ale tolik mo/tu s dobrým

svhlomhn íci, že zapomenul'' asto na svoje pesvdení, na. svoje stanovisko

tf vlastni názor na vc, hledl jsem vylíiti vse objektivn a nestrann a dáti

každému to, co mu 2)o právu náleží. Vím, že mnozí budou na nejvyšší stupen
uraženi a ješitnos jejich podráždna, ale ,,Amicus mihi Plato, magis
amica veritas. " (Milý jest mi Plato, ale milejší jest mi pravda.) Lži,

slaiHnnamu a sebej^eceriování jest y naši spole/iosti více iiež dos, a pi spisování

jakési esko-atnerické závti, bylo by zloinem líiti našince jinak, než jakým,i

vskutku byli " json.

Snad, uchvácen vlasteneckým citem, vylíil jsem píliš svtle mnohé,
co zasluhovalo býti vylíeno temnji, ale nikdo, kdo zná esko-americké
pomry, nebude moci íci, že jsem nkomu zúmysln a vdom Škodil.

Snažil jsem se s kraje až do konce psáti ,,sine ira et studio" (bez hnvu
a beze vší pedpojatosti), jak se ostatn sluší na každého, kdo chce podati

nco, co má název djiny. Ovšem, nikdo z lidí není dokonalým, každý
má svoje vady a chyby, a dopustil-li jsem se nkde omylu, rád pijmu
lepší pouení, kterému j.sem byl, za svého už dosti dlouhého života, vždy
pístupen.

Podjal jsem se úkolu svého z istého vlastenectví, beze všech sobe-

ckých pohnutek, ponvadž výtžek z knihy této mi nikdy nenahradí výloh
a práce, jakou jsem se sbíráním látky a spisováním knihy své ml ; také
jsem neml naprosto nijakýcli píin, abycli ujímal nkomu zásluh, nebo
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stal jsem nad stranaIui, dalek jSet veskeryeh pI'edsudkfi - m/IJ/IJ pr()d,o.; lIdk!l 

l/(i?,(JdJli - mozllo-li tak totE~ zYati silny vlaRtenecky <..:it a laRku k l'odne 
zemi a jejim synulll a jejim deeram. 

Na sbinLni materieUu pro sve Dejiny jsem pracoval pl'es ctvrt' 
stoleti, a nechlubim se, kdyz dim, ze dosud zadny Cech ve Spoj. Stateeh 
se pl'ede mnou praee te nepodjal. Vyslo Rice tu a tam v casopisech neco 
o nasincleh, ale to bylo psano n~ginou, bet mozno Hci smahem st},(lJI,l'irky 

a tlldiz }u1u·storic/.-!/. 

Kazd~L stl'ana chveUila a vync'isela sve lidi, sye strannik:y, bez roz:')u
zo\'anl a oeeneni pl'Clvych zasluh, ale jakysi celek - mimo "Kr{ttke Dejiny 
a, Seznam ceskych katolickych osacl v Americe, sepsane Z<l, pomoci <:::esko
americkeho katolickeho duchovenstva P. Ant. Petrem Houst'em r. 1890. 
v St. Louis," - neb,yl dosud podan nikde. 

Tyto Dejin:y Houst.·ovy 111ozno povazovati jedine za pl'amen k dejinam 
katolickJ~dl Cechu v Ameri<..:e. 

~'Iimo to vyd<ll rromas Capek, lUikladem "Pokroku Zapadu", v Omaze 
ve St<itll Nebrasce: "Pi'ispevek k dejimlm prvych <:::eskJ~ch emigrantu", 
Ae spisek ten jest do:-;ti ob,iemny, soustav1H~ toho mnoho nepodav{t, Pro 
historika vsak, jako (lejepisny pramen, mel, znacnol1 cenl1 jako .liz vzpome
nute dllo P. Ant. Petrel, Houste. 

,J inyeh pOlllucek, mimo sebechvalne u,utobiogl'afic nektel'ych prvych 
yystehoyalcu ceskyeh, roztroubenY<..:h po l'uznych kalen(hiHch a easopisecil, 
,iselll nemel, a musil jsem se tudiz ~polehnouti pouze na sye zkusenosti 
,t 1m vysledky sveho osobniho a pi~elllniho pcLtl'ani. 

.lYdl·rdim I) pi"itoIJlJu:m "!Ie, z/ ~ j( ).o.;t dokOJlIII.'jJJl, ({II) to1i1.: moJol s doln'!lm 
",,·(~d(JmhJl ri6, {;fJ :::lfpUJlleJIIU' /':IIMo }I({ ~I'(~i(~ prcsvcd,'SeJli, II(/, .'Il'(de .·dIlIIO!'I."I/.:o 

If l.1lfstJtt JJ.d;:';oJ' /lit I'(rl~, Idl)dl~1 js('m 1).'IIi/Sit; n':;(J oldektil'/IIr {( Jle.o.;t}'({JIJl{~ If ddtl 

!..:azd/J/II{ to, CO Hilt JJO }Jrd"'t mild;. Vim, ~e mnozi bl1dou na, nejyyssi stupe11 
lll'HZelli a jesitnost' jejich podl'azdE'ma, ale "Amicus mihi Plato, magis 
alllie;L yerita~." eMily jest mi Plato, ale milejSi jest mi pl'Clyda.) LZi, 
... raNI/JllIIJllt (i .'IeIJf)JI\-cciio"dJli Jest -n 1/({.:a .'Il)(jI,~(rJlosti vlce ?leZ do.~t', ((, pi'':i ,~p/so'lHfn[ 

.I(1k,;,<.:i (':/),<;k/l-/lJII(I'id'(~ Z,;,,(~ti, ').'1'0 1).'1 ;:.:lo,'Sincm liciti 11U.~i'}1('(; jillo/.;, 'lJeZ )({!.:.I/mi 

,· .. ~J.:/lt/.:Il "!I'i II ),-:(111, 

Snau, u<..:hY{LePll Ylasteneekym citem, yylicil jsem pHlis svetle mnohe, 
co z,asll1hoyulo byti yyliceno temneji, ale nikdo, kdo zmt cesko-americke 
POlIll'l'Y, nebnd~~ moci Nci, %c j~em nekomu zumyslne a yedome ~kodil. 

Sna~il jS(,1ll se s kl'aje a:l. do konce psati "sine ii'a. et studio" (bez hnevu 
a bpz,(i y;i pl'edpojatosti), ,iak se ostatne ::;lusi ll<L kazdeho, kdo chee podati 
neeo, co llleL n,lh(l\' dejiny. OYsem, nikdo z, li(li neni dokonalym, ka~dy 
llla s,'oje YHU.r a ehyb.r, a clopu~til-li .isem ~e nekde omylu, l'ac1 pNjmu 
lepSi pouePlli, ldpl'cmn jsem hyl, z,a sveho U:l. dosti <110uh6110 ~iyota, yzdy 
pfistupen. 

Pod,ial jSPlll so l1kolu syeho z, cisteho vlasteneetyi, behc ysech ::;obc
ckych pohnutek, poneyad% yyt0zek z knihy teto llli llikdy ncnahra(li vylol! 
a pr{LCC' , jakou j:-;e1l1 ~e sbil'anim leitky a SpiSOY;Lnim knihy snJ mel; take 
jS('1ll 11 f'lll t· I napro~to nijakY('h pHt'in, aby('}] ujimal nt·kolllll z,asluh, llebo 
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nezasloužen nkoho do nebes vynášel, a doufám tudíž, že kniha tato budp

pijata jakožto kniha co možná nejnestrannjší.

Tolik asi jsem uznal za vhodné pedeslati, co se týe mne a mojí

knihy. Aby pak tenái snáze pochopiti mohli knihu moji, vylíím krátce

ducha, jaký celou esko-americkou spolenost' provívá.

echové ve Spojených Státech Severoamerických jsou rozdleni

v rzné náboženské, politické a spoleenské strany, což pro jejich národ-

nost* je velice zhoubným, nebo pro hádky a sváry zapomínají na zacho-

vání sebe samých. Jazyk eský upadá a dlouho se v Americe neudrží,

nebude-li píval eských vysthovalc ze zemí koruny svato-václavské

hojnjší. Úpadku toho J^oit v iu ni amerití echové jedin sami.

Hlavní kletbou naší—mimo jiné naše nectnosti—jest naše nesjednoce-

nos a z ni vyiyhjvajici nejen •nekretjanské jednáni, nýbrž ^)/^/wo nendvis, na

mnohých místech a ve mnoha pípadech tak prudká, s jakou se asto nesMedd-

váme' ani u píslušník dvou^ navzájem se potírajících národv.

Již píslušnost' k rzným politickým stranám bývá asto postaí-

telnou j)íinou, aby si krajané druh druhu škodili nejen na obchodu,

nýbrž i na osobní cti. Aby tená tomuto politování hodnému stavu

správn porozuml, dlužno uvésti, že ve Spoj. Státech jest politika pra-

sprostým emeslem, asto drzých, nesvdomitých a zištných lidí, kteí

nedovedouce se slušným zpsobem uživiti, vrhnou se do politické arény

a domáhají se dobe placených úad, spojených s malou anebo i žádnou

prací, zpsobem nkdy pímo darebáckým.

A v tomto politickém boji a honb za iiady, nedbá se pokrevních

svazk a píslušnosti k témuž národu I Politická vášefi nedbá nikoho

a nieho, hledíc jen svého vlastního prospchu, svého zisku. V dob
politické kampan jest hnusno ísti asopisy.

Listy, odporuující kandidáty své strany a barvy, zpsobem v žádném

snad národ neslýchaným, hanobí kandidáty strany protivné, vytýkajíce

jim zhusta neestné skutky, ba i zloiny : po hospodách, které jsou

v Americe vbec a mezi echy obzvlášt hlavními kampanními stany,

ostouzí krajan krajana, že nkdy hanbiti se musíš za to, žes jejich

soukmenovcem. A je-li v tomto ,,pontickém" život zle, jeto v otázkách

náboženských takové, že ani he býti nemže. echové amerití jsou

totiž ve vtšin buto katolíci, anebo atheisté— nevrci ; nkteí také

patí k rzným protestantským sektám. Tohoto náboženského rozdílu

využitkovávají noviny a jistí lidé k tomu, aby náš eský lid proti sob
rozeštvali. A s politováním musíme íci, že se jim to podailo v míe
co nejúplnjší. Takového divokého a urputného boje nevry s vrou,

jak v asopisech, tak spolcích a celém spoleenském život eském nelze

vidti v žádném civilisovaném národ na svt.

Že boje echv amerických byly ponejvíce rázu náboženského, a že

byly vedeny zaasté v zájmech osobních a mnohdy i špinavých, jest nám
s politováním doznati.
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nezaslouzene nekoho do nebes vynasel, ,i, doufam tudi~, ze kniha tato budp 
pfijata jakozto kniha co mozna nejnestrannejsi. 

Tolik asi jsem uznal za \'hodne pl'edeslati, eo:-;e t.)'ce mne a llloji 
knihy. Aby pak ctenai"i snaze pochopiti mohli knihu moji, vylicim kratce 
dueha, jak,)' celou cesko-ameriekou spolecnost' proviva .. 

* * * 
Ceehove ve Spojen,)reh Stateel! Severoamerickych jsou rozdeleni 

v ruzlle mibozenske, politieke a spolecenske strany, coz pro jejich naroc1-
nost' je ,'elice zhoubn;;rm, llebot' pro hadky a svary zapominaji na zacho
vani sebe samyeh. JazJTk cesk,)' upada a dlouho se v Amedee neudrzi, 
nebude-li pTlyal ceskych vystehovalcu ze zemi koruny svato-vaclavske 
hojnejsl. Upadku toho j";o16 villlli amah';ti Cechvce Jedine sami. 

RIa vnl kletbou nasi -mimo jine nase nectnosti -Jest i/((,~e nesJedJU.JcP
nost' (( Z lIi '!-'!JPlj;N{j/r/. Jlfjen m:!.:raJoJis!.:e je<1ndlll, ?I!;brz j))":/mo n ell (h, is t', WI 

nuw/I//eli ml:::tech ((, 'ce IJIJlo!u(. pNpadech tal.; prud!.:d, s jakolt sc eastn l/efdlledri

'l,)(fmc' ((IIi' n pNslu8nild't deolt, }I(wzajeJJt sc poti}'ajicich lu(rod/;/,. 

JiZ ptislusnost' k ruznjrn politiekym strana,m b,)',ra casto postaci
telnou pTlcinou, aby si krajane druh dl'uhn skodili llejen na obchodu, 
nybl'z i na osobni eti. Aby ctemif tomuto politovani bodnemu stavu 
spl'8.vne porozumel, dluzno uvesti, ze ye Spoj. Stateeh jest politika pra
sprost,)'m !'emeslem, casto drzyeb, nesvedomit,)'eh a ziStnJ'eh lidi, kte:N 
nedovedouee- se slusn.)'m zpusobem uziYiti, vrhnou se do politicke areny 
a domahaji se dobfe plaeenyeh ui"adu, spojenycb s malou anebo i zadnon 
praci, zpusobem nekdy primo darebackYm. 

A y tom to politickem boji a honbe za lu'ady, nedba se pokrevnich 
svazku a pi'islusnosti k temuz narodu! Politicka YCLsefi nec1ba nikoho 
a nicebo, bledic jen syebo vlastniho prospechu, sveho zisku. V dobe 
politieke kampane jest hnusno cisti casopisy. 

Listy, odporucujici kandidat;r sve strans' a barvy, zpftsobem v zadnem 
snad narode neslyebanym, banobf kandidat;r strany protivne, v;ytykajice 
jim zhusta necestne skutk;y, ba i zlociny; po hospodaeh, ktere jSOll 
v Amedee ,'ubee a mezi Ceeb;r obzyhiSte hlavnimi kampannimi stallJT, 
ostouzi krajan krajana, ze nekdy banbiti se musis za to, ze 's jejich 
soukmenovcem. A je-li v tomto "politickem" ziyote zle, je to y otazkach 
nabozenskJ'ch takove, ze ani hui"e byti nemuze. Cechoye americtl jsou 
totiz ,"e vetsine bud·to katoliei, anebo atheiste - neveI'd; llekteH take 
patH k ruznym protestantskJ~lll sektam. Tohoto nabozenskeho rozc1iln 
vyuzitkovavaji noyiny a jisti lide k tomu, aby na8 cesky lid proti sobe 
rozestvali. A s politovallim musime rici, ze se jim to podafilo v mll'e 
co nejuplnejsl. Takoyeho dh"okeho a urputnebo boje nevery s veron, 
jak ,. casopiseeh, tak spolcieb a eelem spolecenskem ziyote ceskem nelze 
vicl(~ti v zadnem eivilisoyanem naroc1e na svete. 

Ze boje Ceebuv ameriek)~eh byly ponejvice nizn nabozenskeho, a ze 
byly vedeny zacaste " zajmeeh osobnich a mnohdy i spillavych, jest nam 
s politoYanim c1oznati. 



X.

Národních boj xe Spojených Státech není, a proto ech vrhl se

na echa. To jest však jisto, že, kdyby si byli hlasatelé zásad svobodo-

myslných poínali rozumn, slušn a vcn, mohli mnohem více vykonati,

než zuivým ba i hrubým bojem proti všemu, co mnohým krajanm bylo

a jest draho i sváto. Hlavním šiitelem tchto zásad a vdcem strany

atheistické-nevrecké, která si v Americe dává hrdý název strany ,, svo-

bodomyslné," byl a jest dosud František B. Zdrbek, jenž vede boj proti

náboženství a knžím s ídkou bezohledností a vášnivostí.

Je ovšem pravda, že souasn s ním zvnlý Matouš Klácel,

jenž psával se v Americe pseudonymem „Ladimír Jvhlcc/"; též šíil mezi

krajany zásady atheismu a materialismu, avšak nikdy se do polemik

s knžími v píin náboženství nepouštl. A že ímské písloví: Buobus

lítigantih Kli t< rfiiis </(tH<l<f<- (když se dva hašteí, tetí se raduje) se ukázalo

bj^ti pravdivým i v Americe, neteba ani podotýkati.

vSpory mezi Zdrbkem a jeho pívrženci a stranou katolickou, které

se stávaly stále vášnivjšími, lidu se zalíbily, a proto, chtl-li míti

,,svobodomyslný" vydavatel eského asopisu abonenty, musil stále spílati

knžím a útoiti na každé náboženství a knžstvo zase musilo jejich útoky

odrážeti. Tento zápas zachvátil poznenáhla všechen eský lid v Americe,

a byl i3íinou, že se eši rozštpili ve dva nepátelské tábory ; v jednom
jsou vící, ve druhém nevrci i ,,svobodomyslní."

Zel však, že vtšina svobodomyslných má divné pontí o pravé

svobodomyslnosti, a mnozí vyznavai Kristovi o skutené kesanské
lásce a snášenlivosti. Rozumjíf pak amerití ,, svobodomyslní" echové
pod pojmem ,,svobodomyslnost*": ,, fanatický atheism a bezohledný boj

proti katolickým echm, k nmuž se jim hodí každá zbra a s takovou

pak ,,svobodomyslností" umí chyte spojovati národní boucharonství

a vlastní i)rospch.

Byli tito svobodomyslní atheisté všichni kdysi katolíky, ba nniozí

jejich vdcové, nejen že byli ve školách katolických vychováni, ale

i theologická studia konali, ale v Americe, kde lid si sám vydržuje katol.

školy, chrámy a knze, vyžaduje pesvdení náboženské mnoho obtí,

jichž se mnozí zalekli a pak novota — atheismus — táhla, nesla zisk

a mnohému hmotn nebo moráln zlvrachovanému individuu pomohla
k existenci a jmní.

Že v boji tom, mezi atheismem a náboženst\'ím, bylo chybováno
i na stran tch, kteí vrni zstali ^'íe po otcích zddné, nedá se

upíti. Ale tžko je se vyhnout pechmatm v boji a zvlášt tak prud-

kém, jaký byl a je boj zmínný. Strannické zápasy mezi tmito dvma
stranami jsou neštstím eského živlu v Americe a budou asi jeho ped-
asnou záhubou.

asopisy nevrecké zpsobem co nejrafinovanjším urážejí posvátné

city vyznava Krista vbec a katolík zvlášt, ostouzejí pedstavitele

té které víry, pinášejí skandální historky o Ivnžích, mnohdy vylhané,

vymyšlené anebo pekroucené, a listy smru náboženského odpovídají

zase tak, jak se do lesa volá, Vxvohlcdn V)<)jnjíco ])r()ti lidem druhé

x. 
Narodnich boju ve SpojenJ~eh St::Ltech nelii, (1, proto Cech vrh1 se 

net Cecha.. To jest ysak jisto, ze, kdyby si byli hlasatele zasad svobodo
lll;yslnJ~eh poeinali rozmnne, slubne a ye<.:ne, lllohli mnohem vice vykonati, 
nez zUl'ivJ~m ba i hl'nbJ~m bojem proti vsemu, co mnohym krajanum bylo 
a jest draho i svato. Hlavnim sifitelem techto zasad a vudcem strany 
atheistkke-neverecke, ktera si v Amedee dava hrdJ~ nazev strany "svo
bodornys1ne, " by1 a jest dosnd Fnmtisek B. Zdrubek, jenz vede boj proti 
lUl.bozenstvi a kne7.lm s Hdkou bezohlednosti a, vasnivosti. 

.Jet' oysem pra,vda, ze soneasne s nim zvecnely :Matous Khicel, 
jenz psaYCl1 se Y Americe pseudonymem "LadimiJ' It'/dce1", tez siHl mezi 
krajany Zetsac1y atheismn a, llluterialismn, Hysak nikdy se do polemik 
s knezimi v prR'ine neibozenstvi nepousMl. A ze Hmske pi'islovi: D'Wblls 
litif/unt/lw.'! t/'l'liN,'! :/(//(ill't" (kdyz se dva ha;teH, tl'eti se radnje) se nkazalo 
bJ~ti pravdivym i v Amel'ict', netl'eba ani poc1otYkati. 

Spory mezi Zdrubkem (1, jeho pi'ivrzenci a stranou kH.tolickon, ktere 
se stavaly stale vciSnivejsimi, lidn se zalibily, a proto, chtel-li . miti 
"svobodomyslny" vyc1avatel eeskeho e.asopisu abonenty, musil stale spilati 
knezim a \ltoeiti lHL kazde nabozenstvi a knezstvo zase musilo jejieh l1toky 
odrazeti. Tento zapas zeLchva,til poznenahla vsechen cesky lid v Americe, 
eL byl pl'ieinon, ze se Cesi rozstE'pili ve dva nephitelske tabory; v jec1nom 
json veHci, ve dl'uhem neve1'ci ei "svobodomyslnf." 

Zel vsak, ze vetsina svoboc1omyslnyeh ma divne poneti 0 prave 
syobodom;yslnosti, a mnozi vyzmLV<lc'i Kristovi 0 skntecne ld-est'anske 
l<bce a smlsenlivosti. Rozumejit' pak Hmerieti "svobodomyslni" Cechove 
pod pojlllem "svobodolll;yslnost''': "fanaticky atheism a bezohledny boj 
proti katoliekJ~ll1 Cechum, k nemnz se jim hodi kazc1a zbrml a s takoyou 
pak ,,svoboc10111yslnosti'' nmi ehyti-e spojovati naroc1ni boueharonstvi 
a v lastn i prospe('h. 

Bylit' tito syobodomyslni atheiste ysichni kdysi katoliky, beL mllozi 
jejich yuc1coYe, lwjen ~e byli ye skol:Leh katolickJ~ch vychovani, ale 
i theologi<.:lnt stuc1ia konali, ale Y Americe, kde lid :.;;i sam vydrzuje katol. 
s k oly, chnimy a knez.e , yy~adnje pi·esyede.eni nc'Lbozenske mnoho obeti, 
jieh~ se mnoz.i zalek li a pal\: liovota - atheisllllls - tahla, nesla zisk 
a lllnolH~mll h motne nebo 1II0l'<Ullf~ J'.kraehoyunemll individnn pomohla. 
k ('xistenei a jnwlll . 

Zo y boji tom, llWJ'. i a theismeln a ll<tbo~enstyil1l, bylo ehybov{mo 
i na s trano tl'<.:h, ktl,H vf~rlli zl1stali "iro po otC'ich ZdE'dene, nec1{L so 
npl-iti. .\,10 tt'~ko ,it' sn yyhllOUt pr·ochmatfim Y boji a zvll'Lsto talc prud
kem, jaky b~' l a j (' h oj J'.llliw';llY. 8trannicke ZeLpasy lll(~zi t(';mito dvcnm 
stranami jSOll l}('Sti"~stilll t' ('sl{(~h o 7.i \'111 v Am ('ri( 'o a budou asi jollo pl'ed
('asnou Zel.h UbOll. 

('\lsopisy neY(';l'ecke zpusobom ('0 ncj],:lfillOYH ]l('Sj ~ illl 1l1',L7.Cji posv e.itne 
city Y~'znayat'l'\ Krista yub('c a ka toliku zv l,g tt" ostonJ'.Pji pl-f'dstavitele 
te ktl're Y1r:,-" , l'l'incg('ji skawhilni hi s to ]'ky 0 knt'Zleh, mnohdy vylhalle, 
y;ymyslPne allf'bo ph\kl'ol1("l'lH~, a list,\' smt'l'11 ll<ibo~(,llSl{(~ho odpovidaji 
zase tak, jak SI' (10 Ipsa Yol:t, }wzohl .. d lll", hojlljic(' p rot i l i<1l'm <1rnhe 



XI.

strany. ,,Veselá" ta vojna odehrávala se a odehrává se až dosud. Nejhe
boj ten zuil a zuí v Chicagu, 111., kde jest pes 100,000 ech kompaktn
usazených, ale i v jiných mstech a po venkov, kde jsou usazeni eši,

je boj ten zejmý. Smutno a bolno jest psáti o tchto trapných pom-
rech, které zavinila divoká vášnivos, jež nemla u nkterých na zeteli

nieho jiného, mimo vlastní kapsu a zabezpeenou existenci, na útraty

rozeštvaného lidu eského.
Nedá se ovšem upíti, že na té i oné stran byli lidé, kteí to

myslili ideáln a z pesvdení pracovali pro vc a zásady, které se jim

zdály býti lidu prospšnými, ale mnozí z nich dali se davem strhnouti

a pracovali pro ideu svou nkdy zpsobem politování hodným.

,,Národní" a národ eský zostouzející práci povtšin obstarávají,

jak již eeno, nkteré fanaticky naladné asopisy ; také poádají se

obas v síních té i oné strany schze, na nichž se na krajany druhé

strany útoí k velkému gaudiu pítomných asto i dtí a dívek.

Ze to nikterak nepispívá k šíení národn bratrských ideí, jest nasnad.

Ano, hlavním štváským initelem jsou nkteré esko-americké asopisy,

možno-li tak nazvati vtší nebo menší množství papíru, potištného ve

vtšin pípad romány, páchnoucími krví a prosycené nemravností,

vyplnné výstižky z eských novin z ech a chatrnými peklady

z angliiny a nminy, hanebn psanými zprávami ze soudní sín a hnus-

nými osobním.i polemikami.

Noviny to byly, a dlužno doznati, že to byly noviny svobodo-

myslných atheist, které asto z pouhé choutky a nepátelství k fedro-

vatelm dobré vci, hned v zárodku potlaily sím, z nhož by bylo

vyrostlo nco utšeného. Ano, tak daleko to dopracovali mnozí esko-

amerití novinái, že's místa, na kterém dnes stojí, jest jen krek do

ovzduší skutené luzy.

V žádném vzdlaném národ, ba nikde pod sluncem, nepolemisovalo

se tak ulinicky a surov, jako v esko-amerických listech a ke všemu

tomu nehájili redaktoi z pravidla zásad, nýbrž sobeckých zájm svých

zamstnavatel, jimž obyejn — jsou ovšem výminky, ale velmi ídké,

které potvrzují pravidlo — nešlo o nic jiného, nežli o všemohoucí dollar ;

národnos a mravní j^ovznesení lidu, na ty se nebralo pražádného ohledu. Ješt

O staré ,, Slavii" a zvlášt o Hessounov ,,Hlasu" se mže do dnes íci,

že vedl a vede lid ku vzdlanosti a mravnosti ; Hessoun a Jonášové

nabádali lid k zachování mateské ei zpsobem poctivým a nezištným.

Ml i nkterý jiný list svou poctivou zásadu, ale té zásady hájil

mnohdy takovým zpsobem, že jí více uškodil než prospl.

A lid eský, ten dobrý lid, povahy holubicí, tu stojí dnes rozeštván

a rozhárán ; mladá generace není vedena k niemu jinému leda k tomu,

jak — a jakýmkoli zpsobem — by vydlala hodn mnoho. eských
škol, krom esko-katolických, tu skoro není, a tak kvapem spjí echové
amerití ku propasti, do níž eská národnos ve Spoj. Státech se sítí

a nebude po ní památky. Abych vysvtlil tu innos našich ,,národovc"

podotýkám jen toto :
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strany. "Vesehi" ta, vojna odehnivala se a odehniv{L se H% dosud. Nejhu.l-e 
boj ten zufil a zuH v Chicagu,' Ill., kde jest pres 100,000 Cechu kompaktlle 
usazenych, ale i v jillych l1H~stech a po venkove, kde jsou usazeni Cesi, 
je boj ten zl'ejmY. Smutno a, bolno jest psati 0 techto trapnych pome
rech, ktere zavinila divoka v~8nivost', jez nemfHa u nekterych na zi'eteli 
niceho jineho, mimo vlastni kapsu a zabezpecenou existenci, na utraty 
rozestvaneho lidu ceskeho. 

Neda se o,Tsem upHti, ze na te i one strane byli lide, kteN to 
myslili ideaIne a z presvedceni pracovali pro vec a zasady, ktere se jim 
zdeHy byti lidu prospesnymi, ale mnozi z nich dali se davem strhnouti 
a pracovali pro ideu svou llekdy zpusobmn politovani hodnym. 

"Narodni" a, narod cesky zostouzejici praci povetsine obstal'eLYaji, 
jak jiz receno, nektere fanaticky naladene casopisy; take pchtdaji se 
obcas v sinich te ci one strany schuze, na nichz se na krajany druhe 
strany litoci k velkemu gaudiu pfitomnych casto i deti a divek. 

Ze to nikterak nepi';ispit~d k 8il';eni ndl"odne brat'rskycl" ldei, Jest nas)lade. 

Ano, hlavnim stvacskym cinitelem jsou nektere cesko-alnericke casopisy, 
mozno-li tak nazvati vetSi nebo menM mnozstvi papfru, potisteneho ve 
vetsine pl'ipadu romany, pachnoucimi krvi a prosycene nemravnosti, 
vyplnene vystHzky z ceskych llovin z Cech a chatrnymi preklady 
z angliciny a nemciny, hanebne psanymi zpravami ze soudni sine a hllUS
nymi osobnimi polemikami. 

Noviny' to byly, a dluzno doznati, ze to byly noviny svobodo
mysl~lych atheistu, ktere casto z pouhe choutky a nepratelstvi k fedro
vatelum dobre veci, hned v zarodku potlacily sime, z llehoz by bylo 
vyrostlo lleco uteselleho. Ano, tak daleko to dopracovali mnozi cesko
americtf novinafi, ze's mista, na kterem dnes stoji, jest jen krucek do 
ovzdusi skutecne luzy. 

V zadnem vzdelanem mtrod,e, ba nikde pod slullcem, nepolemisovalo 
se tak ulicnicky a surove, jako v cesko-americkych listech a ke vsemu 
tOlllU nehajili redaktori z praviclla zasad, nybrz sobeckych zeLjmu svych 
zamestllavatelu, jimz obycejne - jsou ovsem vyminky, ale velmi Hdke, 
ktere potvrzuji pravidlo - neslo 0 nic jineho, nezli 0 vsemohoucf dollar; 
Ildl'odnf)st' a mramd povzneseni li(lu, na ty se nebralo }Ji'{(zddn e!tn o/zl(Xlil. Jeste 
o stare "Slavii" a zvhiste 0 Hessounove "Hlasu" se muze do dnes Hci, 
ze vedl a vede lid ku vzd6Ianosti a mravnosti; Hessoun a Jona~ove 

nabadali lid k zachovani materske l'eci zpusobem poctivym a nezistnym. 
~leIt' i nektery jiny list svou poctivou zeLsadu, ale te zasad;r hajil 

mnohdy takovym zpusobem, ze ji vice uskodil nez prospel. 
A lid cesky, ten dobry lid, povahy holubici, tu stojf dnes rozestvan 

a rozhanin; mlada gene race neni veclena k nicemu jinemu leda k tomu, 
jak - at' jakJ~mkoli zpusobem - by vydeIaIa, hoc1ne mnoho. Ceskych 
skol, krome cesko-katolickych, tu skoro neni, a tak kvapem speji Cechoye 
americti ku pl'opasti, do niz ceska narodnosf ve Spoj. Statech se sriti 
a, nebnde po 11i pamatky. Abych yysyetlil tu cinnost' nasich "miroc1oycu" 
poclotyld,m jen toto: 



XII.

Svobodomyslní echové amerití zmohli se na nádherné „národní**

budovy, v nichž se asem odbude njaká nadávací schze, oslava nkolika-
letého trvání toho kterého spolku a plesy, na nichž se vydlávají tisíce.

V Chicagu mají pekrásný národní hbitov, který vynáší ohromné sumy
penz, ale na školy nebo jiné chvalitebné úely se dá asem njaký dollar,

aby se neeklo. Mladá i stará generace sdružena jest ve spolky; stará

v podprné, mladá v zábavné kluby,*) které poádají plesy a maškarády,
na nichž .se dávají nejlépe a nejdráže obleeným ceny a na kterých se

esky ani nemluví atd. Katolíci mají etné chrámy, namnoze nádherné

a k jejich cti musíme doznati, že mají mnohé denní školy, kde se pstuje,

pedevším za úelem udržení náboženství, eština v míe znané (svobodo-

myslní mají denní školu jen jednu, a to chatrnou, v Chicagu na 18. ul.)

xA.le ani tyto denní školy nezachrání na dlouho již naši národnost'

v Americe. Dti jsou doma asto ueny pohrdati vším eským jako

sprostým a nabádány, ba celým ovzduším nuceny, chápati se cizoná-

rodních surovostí a zlozvyk sprostých tíd, tvoených nízkým, anglicky

mluvícím živlem irským, jehož se pravý Amerian štítí jako rakoviny

a živl jiných národ, stojících daleko pod úrovní pravé eské vzdlanosti.

Ano, vskutku ! eši ve Spoj. Státech si osvojili mnoho špatných

stránek cizího živlu, ale na dobré stránky skoro zapomnli. Vru,
myslícímu a národn cítícímu eskému lovku jest v esko"americké

spolenosti opravdu asto úzko a nevolno. A tak mnohý se bude tázati,

pro jsem se pece pustil do spisování djin takových krajan ?

Odpovídám : ,,asto, aspo za dob prvních, kdy nebyli našinci

ješt tak rozeštváni a zkaženi, našli se tu a tam nadšenci, kteí mli
dobrou vli a hledli národní život povznésti a druh druhu, po starém

zpsobu, radostnou chvilku zpsobiti ; ale asy ty minuly, a dnes se

skorém každý namáhá život krajanu svému ztrpiti. Co se týe mne
samého, mám v té píin velmi smutné zkušenosti.

A práv k vli onm krajanm, kteí dle sil svých pispli k za-

držení potopy na echy americké se valící, pustil jsem se do sepisování

djin, které odporouím laskavémit pijeti a nestratitiéttiu posouzení."

V Chicagu, 111., 4. ervence r. 1904.

SPISOVATEL.

*) lUidou se asi lenúri diviti, že vývoji spolkového života amerických ech vnováno
bylo v knize této tolik místa. Nebylo možno jinak. Život amerických Cechfi soustedoval

se silnr- na zakládiíní divadelních, pveckých, sokolských, kostelních a zvlášt podprných
spolku, a že innos ta byla a jest v skutku obsáhlá a její výsledky snad jediným pádným
projevem eského života v Americe, nel/.e popíti
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Svobodomyslni Cechove amerieti zmohli se na nadherne "m1rodnf" 
budovy, v nichz se casem odbude nejakt nadavacf schuze, oslava nekolika
leteho trvclnf toho ktereho ~polku a plesy, na nichz se vydelavajf tisice. 
V Chicagn maji pI'ekrasny mtrodnf hl'bitov, ktery vyn~tsi ohromne sum;y 
penez, ale na skoly nebo jine chvalitebne lleely se da casem nejaky dollar, 
a QY se nereldo. :Mlada i stara gene race sdruzena jest ve spolky; stara 
y podpurne, mlachi v z{Lbavne kluby, *) ktere pOl'adaji plesy a maskantdy, 
n(L nichz .se da \Tajf nejlepe a nejdraze oblecenym ceny a na kterych se 
cesk,Y ani nemlnv! atd. Katoli(',i maji cetne chramy, namnoze nadherne 
a Ii: jejich cti lllusime doznati, ze maji mnohe denni skoly, kde se pestuje, 
pl'edevSim za llcelem udrzeni nabozenstvi, cestina v mil'e znaene (svobodo
myslni maji denni skoln jen jednll, a to chatrnou, v Chicagu na 18. uI.) 

Ale ani tyto denni skoly nezachrani na dlouho jiz nasi narodnost' 
v Americe. Deti json doma casto ueeny pohrdati vsim ceskym jako 
sprostym a nabadan;y, ba celym ovzdusim nuceny, chapati se cizona
rodnieh surovosti a zlozvyku sprostych tr'id, 'tvoi'enych nizkym, anglicky 
millvieim zivlem irskym, jehoz se pravy American stiti jako rakoviny 
a zivlu jinych narodu, stoji~ich daleko pod urovnf prave ceske vzdelanosti. 

Ano, vskutkll! Cesi ve Spoj. Statech si osvojili mnoho spatnych 
stninek ciziho zivlu, ale na dobre stranky skoro zapomneli. Veru, 
myslicimu a narodne dticimu eeskemu cloveku jest v eesko-americke 
spolecnosti opravdu casto uzko a nevolno. A tak mnohy se bude tazati, 
proc jsem se pI'ece pustil do spisovani dejin takovych krajanu? 

Odpovidam: "Casto, aspon za dob prvnich, kdy nebyli nasinci 
jeste tak rozestvani a zkazeni, na~li se tn a tam nadsenci, kteH meli 
dobrou vuli a hIed eli narodni zivot povznesti a druh druhu, po starem 
zpftsobu, l'adostnou ehvilku zpusobiti; ale easy ty minuly, a dnes se 
skorem kazdy llamah(L zivot krajanu svemu ztrpeiti. Co se tyee mne 
sameho, mam v te pl'icine velllli smutne zku;;enosti. 

A prct"e k "uli onem krajanum, kteH dIe sil svych pHspeli k za
drzeni potopy na Cechy americke se valici, pustil jsem se do sepisovani 
cMjin, ktere odpo~'oucim laskavemlt p]":ijeti a "e~tra""e1tlu posouzeni." 

V Chicagu, Ill., .t. cervencp r. 1 n04. 
SP IS 0 r-: 1 TEL. 

*) Blldoll i>.l' :lsi (,·tcn:ii-i diyit i, z(' \"y\"oji spolkoycho zi\'ota amcrickvch Cechi'l YCnOYllIlO 
bylo Y 1,lIize tcto tolik mfsta. X ('brIo m~zllo jinak. ZiYot a.mcrick~~ch 'C('Chll sOllsti'cdo\,al 
se :-;illlt· lIa 'l.akl:id:inl diYad('lnfch, pt'\"c<:kych, sokolsk~~ch, lwst('lnlch a z\"l:F,t('· podp{'trn~:ch 

~pOlldl, a Y,P ('inllost' ta byla a j('st \. skutku obs:lhl:L a jcjf \'~~slcdky snad j(>din~:m pildn~:m 

proje\"em (-('sk(~ho ~.h·ota \" ,;\ mC'rief', Iwlzp popHt i 



UVO.
Než pistoupíme k vylíení djin ech ve Spoj. Státech Severo-

amerických, máme za to, že nebude od místa, podáme-U nástin toho,

jak byla osazována Evropany ona velká prostora, nad níž nyní vlaje

prapor mocné Severo-amerického republiky.

Kdo byli první obyvatelé severo-americké pevniny, není známo.

Rudoši, jež Evropané v Americe našli, jimi nebyli, nýbrž njaké jiné

plém, po nmž se zachovalo málo zetelných stop. O praotcích Indián

se pak myslí, že se do Ameriky pisthovali ze severo-západní Asie.

Indiáni, usazení na prostoe dnešních Spoj. Stát, dlili se na etné

kmeny, které žily mezi sebou ve stálém skoro nepátelství a krvav se

potíraly.

Kdo první z Evropan na severo-americkou pevninu vstoupil, není

známo : ví se však, že již dávno ped Kolumbem, Evropané Ameriku

objevili. Tak na píklad r. 1001. nebo 1002. Islanan Leif, jehož otec,

Erik Ryšavý, r. 985. založil na Grónsku osadu, pluje odtud na jih, dostal

se až do zátoky Narragansetské, snad i vplul do zátoky Newyorské,

a nazval krajinu kolem konin ústí eky sv. Vavince Vinlandem, (révo-

rodou zemí). Le objevy ty pišly v zapomenutí, a Evropa se dovdla
o existenci nové pevniny teprve smlou plavbou Janovana Krištofa

Kolumba, jenž r. 1492., vydav se na cestu hledat kratší cesty do Indie,

nalezl nové kraje.*) Severo-americké pevniny však Kolumbus sám nikdy

nespatil.

Pt let po prvé Kolumbov cest, r. 1497., Benátan, Jan Cabot,

ve službách anglické vlády, hledaje severní cestu do Indie, pistál u behu
nynjšího Labradora, odkudž pak pluje na jih, dostal se až ku dnešní

Virginii. Na základ tohoto objevu dlali si pozdji Angliané nároky na

jisté ásti nov objevené pevniny.

Požehnané behy jižní ásti nynjších Spojených Stát spatila po

prvé výprava Španla Ponce de Leona, jenž r. 1512., plav se z Puerto

Rica k severu, pistál u pobeží Floridy, jak zemi tu sám nazval.

Také Francouzi nelenili a podnikali výpravy do nového svta.

Nkolik malých jejich osad bylo v jižní ásti na západním pobeží atlan-

tickém, le tam se neudržely. Vtšího úspchu dodlaly se pak jejich

výpravy do severní ásti Spoj. Stát a do Kanady. R. 1523. Florenan,

Giovanni de Verrazzani, ve službách francouzského krále Františka I.

prozkoumal pobeží od Severní Karolíny k Mainu. Jemu náleží est", že

*) 12. íjna r. 1492. pistál u behu ostrova Guanahani, n3'njší Watlings Island, a

téhož roku objevil ješt ostrovy Kuba u Haiti.

DVOD. 
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Nez pi'istoupime k vylieeni dejin Cechli ve Spoj. 8M/tech SeYero
americkych, marne za to, ze nebude od mista, poclame-li nastin toho, 
jak byla osazovana Evropany ona velka prostora, nad niz nyni vlaje 
prapor Inocne Severo-americkeho republiky. 

Kdo byli prvni obyvatele severo-americke, pevniny, neni ZlULlllO. 

Rudosi, jez Evropane v Americe na~li, jimi nebyli, nybrz nejake jille 
pIeme, po nemz se zachovalo malo zl'etelnych stop. 0 praotcich Indianu 
se pak mysli, ze se do Ameriky pfistehovali ze severo-zapadni Asie. 

Indiani, usazeni na prostore dnesnich Spoj. Statu, delili se lUt cetne 
kmeny, ktere zily mezi sebou ve stalem !=\koro nepl'atelstvi a krvave se 
potiraly. 

Kdo prvni z Evropanu na severo-americkou pevninu vstoupil, nelli 
znamo; vi se vsak, ze jiz davno pred Kolumbem, Evropane Ameriku 
objevili. Tak na pHklad r. 1001. nebo 1002. Island'an Leif, jehoz ot,ec, 
Erik Rysavy, .1'. 985. zalozil na Gronsku osadu, pluje odtud na jih, dostal 
se az do zatoky Narragansetske, snad i vplul do zatoky Newyol'ske, 
a nazval krajinu kolem konein usti reky sv. Vavi'ince Vinlandem, (revo
rodou zemi). Lee objevy ty pfisl;y v zapomenuti, a Evropa se dovedela 
o existenci nove pevniny teprve smelou plavbou Janovana Kristofa 
Kolumba, jenz r. 1492., vydav se na cestu hledat kratsi cesty do Indie, 
nalezl nove kraje. -X-) Sevel'o-americke pevnin.r vsak Kolmnbus sam nikdy 
nespatfil. 

Pet let po prve Kolumbove ceste, 1'. 14!J7., Bemitean, Jan Cabot, 
ve sluzbach anglicke vlady, hledaje severnl cestu do Indie, pfistal u bl'ehu 
nynej~iho Labradora, odkudz pak pluje na jih, dostal se az ku dne~Ili 

Virginii. N a zaklade tohoto objevu dela1i si pozdeji Anglieane naroky na 
jiste easti nove objevene pevniny. 

Pozehnane brehy jizni easti nynejslch Spojenych Statu spatI-ila po 
prve vyprava Spanela Ponce de Leona, jenz r. 1512., plave se z Puerto 
Rica k severu, pi'istal u pobrezi Floridy, jak zemi tu sam nazval. 

Take Francouzi nelenili a podnikali vypra vy do noveho sveta. 
Nekolik malych jejich osad bylo v jizni casti na zapadnfm pobrezl atlan
tickem, lee tam se neudrzely. VetSiho uspechu dodelaly se pak jejich 
vypravy do severni easti Spoj. Statu a do Kanady. R. 1523. Florencan, 
Giovanni de Verrazzani, ve sluzbach francouzskeho krale Frantiska I. 
prozkoumal pobrezl od Severni Karoliny k Mainu. Jemu naJeZi eest', Ze 

*) 12. Hjna r. 1492. pHsMI u bi'ehu ostrova Guanahani, nynejsl "\Yatlings Island, a 
tehoz roku objevil jeste ostrovy Kuba u Haiti. 



XIV.

prv}* poznal, že Amerika není ásti Indie, nýbrž svtem úplné novým.

Objevené pobeží nazval : Nová Francie.

Dvanáct let po nm, r. 1535., Francouz Jacques Cartier, dostal se

na své cest po ece sv. Vavince až k místm, kde stojí dnes msto
Montreal. Pozdji zakládali Francouzi osady v Novém Skotsku a Mainu,

a Jesuité, jimž se missionáská práce jejich v Kanad daila, podnikali

cesty k Indiánm ve státech New York, Maine, Ohio, Michigan, Wis-

consin a Illinois, zakládajíce tam katolické osady. R. 1673., jesuita Jakub
Marquette, s obchodníkem Ludvíkem Jolietem, plujíce po ece Mississippi,

dostali se až k ústí Arkansasu, a r. 1684. Robert La Salle prozkoumal

eku Mississippi až k Mexickému zálivu.

Angliané, teprve 80 let po Cabotovi, poali ponkud soustavnji

osazovati svými kolonisty Ameriku.

První anglická osada na americké pd byla na ostrov Roanoke.

Ta však dlouhého trvání nemla, jDonvadž osadníci, odplácejíce poho-

stinnost' domorodc urážkami, dostali se s nimi do nemilých spor.
Konec konc byl ten, že se vrátili do Anglie. Angliané se ješt nkoli-

kráte pokusili o založení stálé osady, le bez úspchu.
Konen se utvoila spolenost" bohá londýnských, bristolských

a plymouthských za tím úelem, aby byly vysílány obchodní a badatelské

výpravy do Ameriky. Král Jakub I. dal pak roku 1606. Siru Jiímu
Somersovi, Richardu Hakluytovi, Eduardu Marii Wingfieldovi a jiným

výsadní listy na veškeré území od mysu Fear až k Fundyjské zátoce.

Spolenosti mly býti dv
;

jedna mla míti péi o osadu severní,

druhá o jižní. Tak se na severo-americké pevnin setkáváme v prvých

dobách hned se temi národy : Španly, Francouzy a Angliany, z nichž

žádný neml o rozloze objevené zem ani potuchy. Španlé omezovali

svá zempisná bádání na jih, Francouzi na Kanadu a sousední ás
nynjších Spojených Stát a Angliané usazovali se mezi obma tmito
románskými národy.

Záhy po r. 1600. též Hollanané poali si všímati Ameriky ; a když

kapitán Jindich Hudson, ve službách Hollandské východo-indické spo-

lenosti, objevil eku, jež jest po nm nazvána, inili si Hollanané
nároky na tamní kraj a sice od New Jersey až k zátoce fundyjské a dali

mu jméno Nového Nizozemí.

Roku 1613. postavena byla jimi na Manhattanském ostrov, na

nmž nyní se rozkládá msto New York, zatímní pevnstka.
První jejich stálou osadou byl však Fort Nassau, poblíže nynjšího

msta Albany ve státu New York, vystavný r. 1614.

Roku 1626. koupil jejich guvernér, Petr Minuit, celý ostrov Man-
hattan od Indián za 24 dollar a založil tam osadu, již nazval Novým
Amsterdamem, nynjší velkomsto New York. tvrtým guvernérem byl

Petr Stuyvesant, s nímž spolen na lodi pibyl do Ameriky po druhé

prvý známý eský vysthovalec, Augustin Heman.

XIY. 

prv.)r poznal, ze Amerika nelli bbti Indie, llybrZ svetem lipln{' novY-m. 
Objevene pobi'ezi nazval : Nova Francie. 

Dvanact let po nem, r. 1535., Francouz Jacques Oartier, dostal se 
na sve ceste po l'ece sv. Vavl'ince az k mistum, kde stoji dnes mesto 
I\Iontreal. Pozdeji zakhtdali Francouzi osady v Novem Skotsku a Mainu, 
a J esnite, jimz se missiomU'slnt prace jejich v Kanade daHla, podnikali 
cest;r k Indianum ve statecll New York, :Maine, Ohio, Michigan, Wis
consin a Illinois, zakladajice tam katolicke osady. R. 1673., jesuita Jakub 
I\Iarqnette, s obchodnikem Lndvikem Jolietem, plujice po rece Mississippi, 
dostali se az k llsti Arkansasu, a r. 1684. Robert La Salle prozkoumal 
i'eku ~Iississippi az k Mexickemu zalivu. 

Anglicane, teprve 80 let po Oabotovi, pocali ponekuc1 soustavneji 
osazovati sVJ~mi kolonist;r Ameriku. 

Pl'vni anglick{L osada na americke pude byla na ostrove Roanoke. 
'fa vsak dlouheho trvani nemela, ponevadz osadnici, odphLcejice poho
'stinnost' domorodcu urazkami, dostali se s nimi do llemilych sporll. 
Konec koncu byl ten, ze se vratili do Anglie. Anglicane se je~te. nekoli~ 
kl'ate pokusili 0 zalozeni staJe osady, lee bez uspechu. 

Konecne se utvohla spolecnost' boluicll londynskich, bristolskych 
a plymouthskych za tim ucelem, aby byly vysihtny obchodni a badatelske 
v.)~pravy do Amerik;r. Kral J akub I. dal pak roku 1606. Siru Jirimn 
Somersovi, Richardu Hakluytovi, Eduardu lVlarii Wingfieldovi a jinym 
vysac1ni listy na veskere llzemi od mysn Fear az k Fundyjske zatoee. 

Spolecnosti mely byti dve; jedna mela niiti peci 0 osadn severni: 
drnhl:L 0 jizni. Tak se na severo-americke pevnine setkavame v prvych 
dobach hned se tfemi narody: Spanely, Francouz;r a Anglican;)T, z nichz 
zeidny nemel 0 rozloze objevene zeme ani potuch;y. Spanele omezovali 
sva zemepisna badani na jih, Francouzi na Kanadu a sousedni cast' 
nynejsich Spojenych Statu a Anglicane usazovali se mezi obema temito 
romanskymi narod;r. 

Zah;y po r. 1600. tez Holland'ane pocali si v~imati Ameriks": a kdyz 
kapitan Jindfich Hudson, ve sluzb{Lch Hollandskevychodo-indicke spo
lecnosti, objevil l'ekll, jez jest po nem nazvana, cinili si Holland'ane 
narok;)T na tamni kraj a si.ce od New Jersey az k zatoce fundyjsln~ a dali 
mn jmeno Noveho Nizozemi. 

Roku 161H. postavena byla jimi na Manhattanskem ostrove, na 
nl~'mz nyni se rozklada mesto New York, zatimni pevnustka. 

Prvni jejich staJou osadou byl vsnk Fort Nassau, poblize nyn~di!,fho 
mesta Albany ve statu New York, vystaveny 1'. 1614. 

Hoku 1U26. koupil jejich guvernel', Petr 1Iinuit, cely ostrov :Man
hattan od Indianu za :U dollaru a zalozil tam osadu, jiz nazval NOVYIll 
Amsterc1amem, n;yn?d;i yelkomcsto New York. Ctvrtym guvernerem b;y-l 
Petr Stuyve~ant, s nimz spolecne na lodi pHbyl do Ameriky po drllhe 
prvy zn{uny cesky vy:..;teho\"alec, Augustin Herntau. 

~~~~~g;g;g;.~g; 
.p.~.t::::'.~.~~.~.~.~.~. 
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Déjiny ech Amerických.

První ešti vysthovalci po bitv blohorské,

Jr^rvým známým eským pisthovalcem v Americe byl Augustin

Hemati. Narodil se r. 1608. v Praze a za SOleté války, jako mnoho jiných

eských protestant, vysthoval se z ech, nejdíve do sousedního

Nmecka a pozdji do Hollandska.

Tam vstoupil do služeb Hollandské západo-indické spolenosti a na

její lodích konal cestu do Nového Amsterdamu, jenž pozdji, jak již

eeno, pezván byl na New York. Kdy do Ameriky pibyl, s uritostí

povdti ielze, ale Johnston ve své „History of Cecil Countif — Historie

Cecilova okresu — praví, že Augustin Heman pijel do Nového Nizozemí

ve spolenosti Arndta Corssena v dob, kdy HoUanané kupovali od

Indián pozemky na Schuylkillu, tedy v okolí dnešní Filadelfie,

hlavního msta státu Pennsylvanie, což se stalo r. 1633.

Pozdji stal se Aug. Heman jednatelem firmy Petra Garbyho
a syn v Amsterdamu, provozuje zárove v Novém Nizozemí obchod

samostatn ; za tou píinou podnikl obchodní cestu do Hollandska.

Roku 1647. usadil se Heman v místech, kde jest nyní roh ulic

Pearl a Pine v New Yorku a vystavl si tam dm, jenž byl na tehdejší

pomry velmi stkvostný.

Roku 1651. se Heman oženil s Johankou, dcerou bohatého hoP
landského obchodníka, Mikuláše Varletta. Svatba byla slavena 10. prosince

v hoUandském kostele, kde mají podnes o ní záznam. Nový Amsterdam
s okolím spravoval tehdy povstný guvernér Petr Stuyvesant, jenž záhy

poznav Hemanovy nevšední schopnosti, jmenoval ho lenem rady devíti

správc, která tvoíc jakýsi zákonodárný sbor, vedla s guvernérem správu

osady.

Byl Heman mužem opravdu vzdlaným a nadaným ; vyznal se

v zemmictví a kresb, byl obratným obchodníkem a dobrým diploma-

tem. Proto nás ponkud zaráží sdlení, že r. 1652. ohlásil úpadek a že

celé jeho jmní padlo jeho vitelm v plen.

Jsa však svdomitým, vyrovnal se dne 18. bezna r. 1653. se svými

vitely, nikterak dvry u guvernéra nepozbyv. Toho dkazem jest, že

ho Stuyvesant hned v kvtnu r. 1653. poslal za dležitým posláním.

Dejiny qechu Att1erickYch. 
Prvni cesti vystehovalci po bitve belohorske. 

Prvym znamym ceskym pfistehovalcem v Amedce byl Augustin 
Herman. Narodil se r. 1608. v Praze a za 30lete va,lky, jako mnoho jinych 
ceskych protestantu, vystehoval se z Cech, nejdfive do sousedniho 
Nemecka a pozdeji do Hollandska. 

Tam vstoupil do sluzeb Hollandske zapado-indicke spolecnosti a na 
jeji lodich konal cestu do Noveho Amsterdamu, jenz pozdeji, jak jiz 
receno, pi'ezvan byl na New York. Kdy do Ameriky pHbyl, s urcitosti 
povedeti nelze, ale Johnston ve sve "I-Bstory of Cecil County" - Historie 
Cecilova okresu - pravi, ze Augustin Herman pfijel do Noveho Nizozemi 
ve spolecnosti Arndta' Corssena v dobe, kdy Holland'ane kupovali od 
Indianu pozemky na Schuylkillu, tedy v okoli dnesni Filadelfie, 
hlavniho mesta statu Pennsylvanie, coz se stalo r. 1633. 

Pozdeji stal se Aug. Herman jednatelem firmy Petra Garbyho 
a synu v Amsterdamu, provozuje zarovefi v Novem Nizozemi obchod 
samostatne; za tou pficinou podnikl obchodni cestu do Hollandska. 

Roku 1647. usadil se Herman v mistech, kde jest nyni roh ulic 
Pe~rl a Pine v New Yorku a vystavel si tam dum, jenz byl na tehdejsi 
pOlnery relmi stkvostny. 

Roku 1651. se Rei'man ozenil s Johankou, dcerou bohaMho hoI! 
landskeho obchodnika, Mikulase V~rletta. Svatba byla slavena 10.prosince 
v hollandskem kostele, kde maji podnes 0 ni zaznam. N ovy Ani'sterdam 
s okolim spravoval tehdy povestny guverner Petr Stuyvesant, jenz zahy 
poznav Hel'manovy nev~edni schopnosti, jmenoval ho clenem rady deviti 
spravcu, ktera tvofic jakysi zakonodarny sbor, veclla s guvernerem spravu 
osady. 

Bylt' Herman muzem opravdu vzdelanym a nadanym; vyznal se 
v zememefictvi a kresbe, byl obratnym obchodnikem a dobrym diploma
tern. Proto nas ponekud zarazi sdeleni, ze r. 1652. ohlasil upadek a ze 
cele jeho jmeni padlo jeho vefitelum v plen. 

Jsa vsak svedomitym, vyrovnal se dne 18. brezna, r. 1653. se svymi 
veHtely, nikterak duvery u guvernera nepozbyv. Toho dukazem jest, ze 
ho Stuyvesant hned v kvetnu r. 1653. poslal za dulezitym poslanim, 
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vyjednávat s novoanglickými úady v Bostone ve píin domnlého

spiknutí Hollanan s Indiány proti Anglianm.

Roku 1658. dostalo se Hemanovi povolení k obchodní cest na

hollandské a francouzské západoindické ostrovy. Dne 18. dubna 1659.

^^'^-'^^''^'-''^'*- AAAAAAAA AAAAAAAAAAA.AA.A.^.
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dostal se šastn na ostrov Curacao, kde pozdji vyhledal pro svého

nejstaršího syna, Efraima Jiího, za nevstu Alžbtu, dceru guvernéra

toho ostrova, Jana Rodenburga.

4 IJejiJly Cecld'tv AmerrckYch. 

vyjednavat s novoanglickymi urady v Bostone ve pficine domneleho 

spiknuti Holland'anti s Indiany proti Anglicantim. 

Roku 1658. dostalo se Hermanovi povolenf k obchodnf ceste na 

hollandske a francouzske zapadoindicke ostrovy. Dne 18. dubna 1659 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 
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dostal se sfastne nn ostrov Curacao , kc1e pozdeji vyhleda,l pro sveho 
nejstal'siho syna, Efraima JiHho, za nevest u AlZbetu, dccru guverncra 
toho ostrova, .Tana Rodenburg-a. 
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Kolem r. 1660. byl Heman s jakýmsi Roseveltem Waldronem
poslán do Marylandu za dležitým posláním. K orientaci historické sloužiš

toto : Krajina na sever od Virginie, katolická osada Maryland, byla první

osadou americkou, založenou na zásadách svobody a samosprávy v politice

a ve stejném zacházení s vyznavai všech vyznání. Majetníkem provincie

byl tehdy lord Baltimore, jenž si inil nároky na kraje až za ekou
Delawarem. Proto HoUanané zmínné dva muže — Hemana a Waldrona
— poslali, aby se dohodli se zástupci Baltimoreovými. Heman záhy

nahlédl, že Hoílanané, nepoídili si mapy, na níž by mli hranice severn
od zálivu Chesapeake pesn vyznaeny, nieho nesvedou a psal proto

o tom z Marylandu guvernéru Stuyvesantovi. Ten však píslušných
krok ve vci té uiniti opomenul.

Pobyt Hemanv v Marylandu rozhodl však o dalším jeho život

a plánech. V okresu Cecil spatil totiž Heman krajinu dobe zavodo-
vanou, úrodnou, plnou zve, s mírným, zdravým podnebím a velice si

ji oblíbil. Chtje pozemk tch dosáhnouti, uinil lordu Baltimoreovi

nabídku, že mu za pimenou odmnu v pozemcích sestaví mapu
Marylandu. Baltimore nabídku tu pijal a v odmnu bylo Hemanovi
dáno 20,000 akr pdy (akr — 4047 tver. metr), ležící ásten v nynj-
ším státu Marylandu, ásten v Delaware. O map té pracoval Heman
plných deset let s pílí opravdu bezpíkladnou.

S prací Hemanovou byl lord Baltimore nemálo spokojen a vyslovil

shotoviteli své uznání lichotivým pípisem, dosud zachovaným. Mapa
byla poslána do Londýna a vypracována v závod Paithornov ; dosud

zachovány jsou dva exempláe, z nichž jeden jest chován v Britském

museu londýnském a druhý ve státním archivu v Richmondu, ve Virginii.

Pozemky, lordem Baltimorem Hemanovi udlené, byly pezvány
eským panstvím ,^Bo}iemia 3Iano)'^\ jak už v nadaním patentu se te.

Nedlouho po té, co se Heman trvale usadil v Marylandu, zemela
mu manželka a on pozdji oženil se s jakousi slenou Alžbtou Wardovou,
která mu zbytek života nemálo ztrpila ; s mladšími dtmi z prvého

manželství se nemohla srovnati a všecky z domu vypudila.

Jedním ze sn Hemanových bylo, založiti na svých rozsáhlých

pozemcích msto. Nkolikráte se sice o to pokusil, ale že bylo tu

blošských osadník na mále, námaha jeho setkala se s nezdarem.

Konen francouzská kommunistická spolenost', založená jesuitou

Janem Labadiem, koupila od nho 4000 akr pdy, na nž se r. 1684. se

100 leny pisthovala. Le za 14 rok se spolenost' ta rozpadla a po-

zemky byly rozdleny mezi pozstalé leny. Místo ono zove se Labadií.

Heman zemel r. 1692., zanechav po sob z prvního manželství

5 dítek : Efraima Jiího (* 1652. a t 1689.), Kašpara (* 1656. f 1697.),

Annu Markétu (* 1658.), Juditu (* 1660.) a Francinu (* 1662.). Potomci

tchto náležejí k nejpednjším rodinám americkým. Druhá manželka

ho obdarovala temi dtmi, které zemely ve vku nedosplém.

DejiJly Gee/diu Limerick/jell. 5 

Kolem r. 1660. byl Herman s jakymsi Roseveltem Waldronem 
poslan do Marylandu za dulezitym poslanim. K orientaci historicke slouzis 
toto: Krajina na sever od Virginie, katolicka osada Maryland, byla prvni 
osadou americkou, zalozenou na zasadach svobody a samospravy v politice 
a ve stejnem zachazeni s vyznavaei vsech vyznani. Majetnikem provincie 
byl tehdy lord Baltimore, jenz sl einil naroky na kraje az za l'ekou 
Delawarem. Proto Holland'ane zminene dva muze - Hei'mana a Waldron a 
- poslali, aby se dohodli se zastupci BaltimoreovYmi. Herman zahy 
nahlecU, ze Hoiland'ane, nepoNdi-li si mapy, na niZ by meli hranice severne 
od zali vu Chesapeake presne vyznaeeny, nieeho nesvedou a psal proto 
o tom z Marylandu guverneru Stuyvesantovi. Ten vsak pNslusnych 
kroku ve veci te ueiniti opomenul. 

Pobyt Hehnanuv v Marylandu rozhodl vsak 0 dalSim jeho zivote 
a planech. V okresu Cecil spatril totiz Herman krajinu dobre zavodno
vanou, urodnou, plnou zvere, s mirnym, zdravym podnebim a velice si 
ji oblibil. Chteje pozemku tech dosahnouti, ueinil lordu Baltimoreovi 
nabidku, ze mu za pfimerenou odmenu v pozemcich sestavi mapu 
Marylandu. Baltimore nabidku tu pfijal a v odmenu bylo Hermanovi 
dana 20,000 akru pudy (akr - 4047 etver. metru), lezici easteene v nynej
sim statu Marylandu, easteene v Delaware. 0 mape te pracoval Herman 
plnych deset let s· pili opravdu bezpNkladnou. 

S praci Hermanovou byllord Baltimore nemaJo spokojen a vyslovil 
shotoviteli sve uznani lichotivym pfipisem, dosud zachovanym. Mapa 
byla poslana do Londyna a vypracovana v zavode Faithornove; dosud 
zachovany jsou dva exemplare, z nichz jeden jest chovan v Britskem 
museu londynskem a druhy ve statnim archivu v Richmondu, ve Virginii. 

Pozemky, lordem Baltimorem Hermanovi udelene, byly prezvany 
eeskym panstvim '"Bohemia lJIanql''', jak uz v nadaenim patentu se ete. 

Nedlouho po te, co se Herman trvale usadil v Marylandu,· zemrela 
mu manzelka a on pozdeji ozenil se s jakousi sleenou Alzbetou vVardovou, 
ktera mu zbytek zivota nemalo ztrpeila; s mladsimi detmi z prveho 
manzelstvi se nemohla srovnati a vsecky z domu vypudila. 

Jednim ze snu Hei'manovych bylo, zaloziti na svych rozsahlych 
pozemcich mesto. Nekolikrate se slce 0 to pokusil, ale ze bylo tu 
belosskych osadniku na male, namaha jeho setkala se s nezdarem. 

Koneene francouzska kommunisticka spoleenost', zalozena jesuitou 
Janem Labadiem, koupila od neho 4000 akru pudy, na nez se r. 1684. se 
100 eleny pristehovala. Lee za 14 roku se spoleenost' ta rozpadla a po
zemky byly rozdeleny mezi pozustale eleny. Misto ono zove se Labadii. 

Herman zemi'el r. 1692., zanechav po sobe z prvniho manzelstvi 
5 ditek: Efraima JiNho (* 1652. a t 1689.), Kaspara (* 1656. t 1697.), 
Annu Marketu (* 1658.), Juditu (* 1660.) H, Francinu (* 1662.). Potomci 
techto nalezeji k nejpfednejsim rodinam americkYm. Druha manzelka 
ho obdarovala tremi detmi, ktere zemrely ve veku nedospelem. 

* * 
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Máme-li podati všeobecnou charakteristiku tohoto pozoruhodného

muže, pravíme" tolik : Jest jisto, že Heman národnost' svoji miloval,

ponvadž ji všude stavl do popedí. Statky své v Marylandu pojmenoval

,,eským panstvím" (Bohemia Manor), jednu z ek, panstvím tím proté-

kající nazval ,,Big Bohemia River" (Velká eská eka), druhou pak

,,Little Bohemia River" (Malá eská eka), ás svého panství pojmenoval

,,Little Bohemia" i ,,Three Bohemia Sisters" (Malá echie ili' Ti eské
sestry), na map, již shotovil, podepsal se : ,, Augustin Hemen, Bohe-

mian," a na náhrobku si dal napsati : ,,Augustine Hemen, Bohemian,

the first Founder and Seator of Bohemea Manner. " (Augustin Heman,
ech, první zakladatel a osadník na eském panství.

Že pak byl mužem
i ' j i

^^va., osvdil své

mezi spoluosadníky rSIHíinl u6Sk3 n6ri113l)0V3t schopnosti mnohý-

vynikajícím, o tom ___„^^______ mi kresbami a mal-

svdí to, že byly v.,./^ ~^- •'/ "%^ --
-^'^"'«fc

bami. Dále mu pri-

mu svovány dle- AVGVSTiNLHEhEN BOKEiHAN B ^'í^á Johnston v
žité úady a poslání '^^^ V^o/r cnv^/KincD

" " - „History of Cecil
a že pi každém po- THEFm^T/OVNDER, c. | ^

^^^^^^\^^^,^^^.
^

selstvi a vyjednává- ^SEAM OF BOHEMEA MANNER | („, djinách Cecil-m jméno jeho stoji T-^'^ ^ ^ > ' v ^
na míst prvém. lJ( ýNNO/b^^

/ ^" H °^^ okresu, v Ma-

Tjij • -D T-» 1 / ^'^- "* vY ' !-.-•' -^ rylandu", že bylEdwm R. Purple '^ __'^ ^ ' - ^ \ ' • S
ve svém pkném po- '^^^!--i.„^\/'' ,Á Va B Pi'vním zakladate-

jednání, uveejn- ^{_ X''**~~7'~~~^""^-^^C_Í/ "'

B

^^^ virginského ta-

ném ve ,,The New >./ "'^-- ^-^ / ^'' ^B hákového obchodu

York General and , /
''

^ ^Y \ '*^-

^ H a Van der Donck

Biographical Re- '^<
'^'•^:-'

' -<^--^ ;'^ " ' M praví o nm, že ui-

cord" sv. 9. stránky / 1^>, , \ ^ /..,
'' -r " M nil zdailou zkoušku

57.—60. píše o He- -. .S^,.V" V^"^', <^^- J s pstováním indi-

manovi, že ml vý- /C / /^"^V^^.
'^ '"^ j gového semene v

borné vzdlání a jsa ^
iii||| ||| |i||i|||||||||

liM okolí Nového Am-
povoláním inžiný- ^^il^Hm^^HHHH^^MiHP sterdamu.

Heman byl také nemalým pítelem umní a v jednom pokoji svého

domu ml množství obraz za drahý peníz koupených. Kopie obraz
tch, r. 1788. shotovených, zachovaly se do dnes a jsou nyní majetkem

jednoho Hemanova potomka, jenž ješt r. 1899. žil v Chestertownu

v Marylandu. A že konen byl Heman nemálo výmluvným, o tom

svdí pipiš novoamsterdamských úad, které v dubnu r. 1666., vypra-

vivše za jistou záležitostí posly do Marylandu, naídily jim, aby ,, užili

pomoci a jazyka Augustina Hemana."
Co se týe rodiny Hemanovy, tu nutno pedpokládati, že už esky

cítila málo anebo nic a proto se o ní zmíníme jen krátce. Prvorozený

syn Hemanv, Efraim Jií, pojal za manželku, jak už bylo praveno,

Alžbtu, dceru nkdejšího guvernéra ostrova Curacao, Jana Rodenburga

6 Dejiny Cechllv Amerfckych. 

M'ame-li podati vseobecnou charakteristiku tohoto pozoruhodneho 
muze, pravime· tolik: Jest jisto, ze Herman narodnost' svoji miloval, 
ponevadz ji vsude stavel do popredi. Statky sve v Marylandu pojmenoval 
"Ceskym panstvim" (Bohemia Manor), jednu z rek, panstvim tim prote
kajici nazval "Big Bohemia River:' (yelka Ceska reka) , druhou pak 
"Little Bohemia River" (Mala ceska reka), cast' sveho panstvi pojmenoval 
"Little Bohemia" ci "Three Bohemia Sisters" (Mala Cechie cili" Tri ceske 
sestry), na mape, jiz shotovil, podepsal se: "Augustin Hermen, Bohe
mian," a na nahrobku si dal napsati: "Augustine Hel'men, Bohemian, 
the first Founder and SeatoI' of Bohemea Manner." (Augustin Herman, 
Cech, prvni zakladatel a osadnik na eeskem panstvi. 

Ze pak byl muzem 
mezi spoluosadniky 
vynikajicim, 0 tom 
svedci to, ze byly 
mu sverovany cHile
zi te uI'ady a poslani 
a ze pH kazdem po
selstvi a vyjedna va
ni jmeno jeho stoji 
na miste prvem. 

Ed win R. Purple 
ve svem peknem po
jednani, uverejne
nem ve "The New 
York General and 
Biogra phical Re
cord" sv. 9. stranky 
57.-60. pise 0 Her
manovi, ze mel vy
borne vzdehini a jsa 
povolanim inziny-

Pam9fni deska HefmanOV8, 

£RMEN BOHEi11AN 
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rem, osvedcil sve 
schopnosti mnohy
mi lues bami a mal-
bami. DcUe m u pH
eita Johnston v 
, ,History of Cecil 
County, Maryland', 

(" v dejimlch Cecil-
ova okresu, v Ma
rylandu", ze byl 
prvnim zakladate

lem virginskeho ta
bakoveho obchodu 
a Van del' Donck 
pravi 0 nem, ze uei
nil zdai'ilou zkou~ku 
s pe~tovanim indi
goveho semene v 
okoll N oveho Am-
sterdamu. 

Hel'man byl take nemalym pHtelem umenf a v jednom pokoji sveho 
domu mel mnozstvi obrazft za drahy peniz koupenych. Kopie obrazft 
tech, r. 1788. shotovenych, zachovaly se do dnes a jsou nyn! majetkem 
jednoho Hehnanova potomka, jenz jeste r. 1899. zil v Chestertownu 
v Marylandu. A ze koneene byl Hel'man nemaJo vymluvnym, 0 tom 
svedei pHpis novoamsterdamskych uI'adft, ktere v dubnu r. 1666., vypra
vivse za jistou zaJezitostf posly do Marylandu, naHdily jim, aby "uzili 
pomoci a jazyka Augustfna Hermana." 

Co se tyee rodiny Hehnanovy, tu nutno pI'edpokladati, ze uz eesky 
citila malo anebo nic a proto se 0 ni zminfme jen kratce. Pryorozeny 
syn Hei'manftv, Efraim Ji:l-i, pojal za manzelku, jak uz bylo praveno, 
Alzbetu, c1ceru nekdejsiho guvernera ostl'ova Curacao, Jana Rodenburga 
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a ml ti dítky, které vSak zemely v útlém vku. Druhý syn Kašpar, jenž

byl tetím lordem na eském panství, byl tikrát ženat. První jeho

manželka byla Zuzana Huybertsova, druhou Anna Reyniersova a tetí

Kat. Williamsova. Dítky ml tyi : ti dcery: Zuzanu, jež se provdala

za Jamese Creagara, Augustinu, již pojal za cho Roger Laramor
a Kateinu, již si vzal Ábel Van Burkel a syna Efraima Augustina, jenž

stal se r. 1713. tvrtým lordem na ,,Bohemia Manoru."

Ženat byl dvakráte; po prvé (r. 1712.) se oženil s Isabellou Trentovou,

se kterou ml dv dcery : Marii a Kateinu; druhá cho jeho Araminta

povila syna, jenž záhy zemel.

Araminta ovdovvši, provdala se ješt nkolikrát ; druhým manže-

lem jejím byl Josef Young, tetím Vilém Alexander a tvrtým Jií Cato.

Ježto dcery Efraima Augustina (Marie a Kateina) a jeho sestry provdaly

se za cizince (ne— Cechy), mužský rod Hemanv zanikl ve tetím kolen
a panství eské, pipadnuvši v držení ženských ddic, bylo konen
rozparcelováno, a trvavši 120 let v právní celistvosti, rozpadlo se.

V držení ásti ,,Bohemia Manoru" jsou nyní Bayardové. Jeden

Bayard, Thomas F., byl za presidenta Clevelanda ministrem zahraniních

záležitostí (státním sekretáem) a velevyslancem v Londýn.

Jiným vynikajícím a všeobecn v Americe známým pisthovalcem
17. století byl Bedich Filip (v pramenech psán jest : Frederick Philips?

Philipse, Vreedryck také Vrederych Felypsen, Flypson, Felyps), o nmž
všechny zachované památky hlásají, že byl pvodu eského. Takového
též smyslu jest rodinná tradice.

Pomíjíme-li rzných bájných iidaj, jako na píklad, že byl Filip

eským hrabtem, ba dokonce, že byl dle erbu se pštrosím peím,
jehož neprávem užíval, spíznn s královským rodem Lucemljurským,

a stízliv-li z pramen soudíme, mžeme prohlásiti za pravdu asi toto :

Bedich Filip narodil se kolem roku 1626. bu v Praze v cechách,

anebo v Bolsvertu, v Nizozemsku ; v tom údaje zachovaných památek
o Filipech se liší. Dos možná, že B. Filip narodil se v Hollandsku,

kam matka jeho, vdova, která byla protestantkou, se z ech uchýlila
;

možná však jest i to, že se narodil už v echách. Druhé tvrzení, zdá

se nám býti pravd podobnjším.
John Jay, slavný americký diplomat, první vrchní soudce Spoj.

Stát a píbuzný Evy Filipovy, nevlastní dcery syna Filipova, napsal

k rodokmeni rodu Filipv toto :

,,Prvním pedkem této rodiny, jenž se v této zemi usadil, byl

Frederick Flypson, rodilý z ech, kde jeho rodina, jsouc protestantskou,

byla pronásledována. Jeho matka, ovdovvši, byla nucena opustiti echy
s ním a ostatními svými dtmi a prchla do Hollandska s trochou majetku,

jejž mohla zachrániti. Ježto však ta trocha nedovolovala jí postarati se

o Bedicha lépe, dala jej vyuiti tesaství ; stal se pak z nho výborný

])ejiny Cechi''tv Amel'lckYcll . 7 

a mel tri ditky, ktere v~ak zemrely v utIem veku. Druhy syn Kaspar, jenz 
byl tretim lordem na Ceskem panstvi, byl trikrat zen at. Prvnf jeho 
manzelka byla Zuzana Huybertsova, druhou Anna Reyniersova a treti 
Kat. Williamsova. Ditky mel ctyri: tfi dcery: Zuzanu, jez se provdala 
za Jamese Creagara, Augustinu, jiZ pojal za chot' Roger Laramor 
a Katerinu, jiz si vzal Abel Van Burkel a syna Efraima Augustina, jenz 
stal se r. 1713. ctvrtym lord em na "Bohemia Manoru." 

Zenat byl dvakrate; po prve (r. 1712.) se ozenil s Isabellou Trentovou, 
se kterou mel dye dcery: Marii a Katerinu; druha chot' jeho Araminta 
povila syna, jenz zahy zemrel. 

Araminta ovdovevsi, provdala se jeste nekolikrat; druhym manze
lem jejim byl Josef Young, tl'etim Vilem Alexander a ctvrtym JiH Cato. 
Jezto dcery Efraima Augustina (Marie a Katefina) a jeho sestry provdaly 
se za cizince (ne - Cechy), muzsky rod Hermam'iv zanikl ve tretim kolene 
a panstvi Ceske, pfipadnuvsi v drzeni zenskych dedicu, bylo konecne 
rozparcelovano, a trvavsi 120 let v pravni celistvosti, rozpadlo se. 

V drzeni casti "Bohemia Manoru" jsou nyni Bayardove. Jeden 
Bayard, Thomas F., byl za presidenta Cleveland a ministrem zahranicnich 
zalezitosti (statnim sekretai'em) a velevyslancem v LondYne . 

• I •• _ •• 

J inym vynikajicim a v;eobecne v Americe znamym pfistehovalcem 
17. stoleti byl Bedrich Filip (v pramenech psan jest: Frederick Philips, 
Philipse, Vreedryck take Vrederych Felypsen, Flypson, -F'elyps), 0 nemz 
v~echny zachovane pamatky hlasaji, ze byl puvodu ceskeho. Takoveho 
tez smyslu jest rodinna tradice. 

Pomijime-li ruznych bajnych lidaju, jako na pHklad, ze byl Filip 
ceskym hrabetem, ba dokonce, ze byl dIe erbu se pstrosim pefim, 
jehoz nepravem uzival, spHznen s kralovskym rodem Lucem"Qurskym, 
a stHzlive-li z pramenu soudime, muzeme prohlasiti za pravdu asi toto : 

Bedfich Filip narodil se kolem roku 1626. bud' v Praze v Cechach, 
anebo v Bolsvel'tu, v Nizozemsku; v tom udaje zachovanych pamatek 
o Filipech se lisl. Dost' mozna, ze B. Filip narodil se v Hollandsku, 
kam matka jeho, vdova, ktera byla protestantkou, se z Cech uchylila; 
mozna vsak jest ito, ze se narodil uz v Cechach. Druhe tvrzeni, ' zda 
se nam byti pravde podobnejMm. 

John Jay, slavny americky diplomat, prvni vrchni soudce Spoj. 
Statu a pHbuzny Evy Filipovy, nevlastni dcery syna FHipova, napsal 
k rodokmeni rodu Filipuv toto: 

"Prvnim predkem teto rodiny, jenz se v teto zemi usadil, byl 
Frederick Flypson, rodily z Cech, kde jeho l'odina, jsouc protestantskou, 
byla pronasledovana. Jeho matka, ovdovevsi, byla nucena opustiti Cechy 
s nim a ostatnimi svymi detmi a prchla do Hollandska s trochou majetku, 
jejz mohla zachraniti. Jezto vsak ta trocha nedovolovala ji postarati se 
o Bedricha lepe, dala jej vyuciti tesarstvi; stal se pak z neho vyborny 
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emeslník. Vysthoval se do Nového Yorku, jenž byl tehdy pod holland-

skou správou ; kdy, o tom nejsem informován."

Další data, jež o B. Filipovi známe, jsou ta, že v Hollandsku se

oženil s Markétou z Dacr ; kolik ml s ní dítek, nevíme. Prameny naše

mluví jen o synu Bedichovi, s nímž se do Ameriky pisthoval. Kdy
se to stalo, v tom se zprávy také rozcházejí. Dle jedné pibyl B. Filip

do Ameriky s touže lodí, na které se plavil guvernér Stuyvesant (r.l647.) *)

druhá zpráva praví, že to bylo pozdji. Že však v Americe r. 1653. byl,

o tom píše Bolton ve své ,Jl^ystory of Westchester County, N. Y., Vol. I.,

i)age SOG.'' (Djiny okresu Westcherského, ve státu New York, svazek I.

str. 509.).

Stojí tam, že r. 1653. byl Bedich Filip starší jmenován odhadím
majetku Augustina Hemana v místech dnešní Perlové ul. (Pearl Street),

v New York. Ze zprávy této mžeme též souditi, že oba — Filip i

Heman se znali snad už z dívjších dob. Syn Bedicha Filipa též

Bedich, nabyl dvma satky se dvma bohatými vdovami velikého jmní
a mocných píbuzných a stal se asem nejbohatším kupcem v Nizozemí.

Spoluosadníci nazývali ho eským kupeckým knížetem (Bohemian

Merchant Prince).

První manželkou Filipovou byla Markéta Hardenbrockova, vdova po
bohatém kupci Rudolfu de Vriesovi z Nového Amsterdamu, jenž zemev
roku 1661. zanechal veškeré své jmní Markét a dcei Ev. Svatební

smlouva u soudu byla sepsána v ten smysl, že Filip pijme Evu za svoji

a kdyby ml více dítek, že dostane Eva stejný s nimi podíl, a tak podíl

po otci jejím pipadl jemu.

Eva pak pijala jméno nevlastního otce a v rodinných listinách

jest dosud známa co Eva Filipova. Cho Filipova, Markéta, byla velmi

podnikavou ; o tom svdí ta okolnost', že asto do Hollandska s vlastními

lodmi jezdila pro zboží, které pak v Novém Nizozemí prodávala se

znaným výtžkem. Zemela asi roku 1690.

Po její smrti Filip spekuloval co nejodvážnji, ale maje štstí,

vydlával ohromné peníze. S pti indiánskými kmeny vedl rozsáhlý

obchod, etné jeho lodi dojíždly ke blízkým ostrovm Západo-indickým,

pivážely z Afriky otroky, ba dokonce se o nm vypravuje, že vymfioval
zboží s loupežníky madagaskarskými.

Roku 1692. oženil se Filip po druhé, pojav za cho Kateinu, dceru

Olaffa Van Cortlanda a bohatou vdovu po Janu Dervallovi. S prvou

manželkou ml 4 dti : Filipa (* 1663.), Adolfa (* 1665.), Annu (* 1667.)

a Romboutu (* 1670.) S druhou manželkou dítek neml. Zemel 6.

listopadu 1702.

Pelletreau ve své „JL's(ory of Pntnmn County, New York'-'' o nm
napsal : ,,Tak rozlouil se s tímto svtem muž, jenž byl nejznamenitjší

osobou své doby
;

jeho tlesné pozstatky odpoívají na známém hbi-

* S touže lodí pibyl po druhé do Amoriky také Aufrustín Heman.
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l'emeslnik. Vyst8hoval se do Noveho Yorku, jenz byl tehdy pod holland
. skou' sp1'avou: kdy, 0 tom nejsem informovan." 

DalSi data, jez 0 B. Filipovi zname, jsou ta, ze v Hollandsku se 
ozenil s Marketou z Dacru; kolik mel s ni c1itek, nevime. P1'ameny nase 
mluvi jen 0 synu Bedhchovi, s nimz se do Ameriky phstehoval. Kdy 
se to stalo, v tom se zpravy take rozchazeji. DIe jedne pi'ibyl B. Filip 
do Ameriky s touze lodi, na kte1'e se plavil guverner Stuyvesant (1'.1647.) *) 
druha zprava pravi, ze to bylo pozdeji. Ze vsak v Americe r. 1653. byl, 
o tom pise Bolton ve sve "IIystm'y of lVestcllester COI/Jlty, JY. r:, Yolo L, 
page 509." (Dejiny okresu Westcherskeho, ve statu New York, svazek 1. 
str. 509.). 

Stojit' tam, ze r. 1653. byl Bedi'ich Filip starsi jmenovan odhadcim 
majetku Augustina Hermana v mistech dnesni Perlove ul. (Pearl Street), 
v New York. Ze zpravy teto muzeme tez souditi, ze oba - Filip i 
Hei'man se znali snad uz z dfivejsich dob. Syn Bedficha Filipa tez 
BedHch, nabyl dvema snatky se dvema bohatymi vdovami velikeho jmeni 
a mocnych pfibuznych a stal se casem nejbohatsim kupcem v Nizozemi. 
Spoluosadnici nazyvali ho ceskym kupeckym knizetem (Bohemian 
Merchant Prince). 

Prvni manzelkou Filipovou byla Marketa Hardenbrockova, vdova po 
bohatem kupci Rudolfu de Vriesovi z Noveho Amsterdamu, jenz zemrev 
roku 1661. zanechal veskere sve jmeni Markete a. dcefi Eve. Svatebni 
smlouva u soudu byla sepsana v ten smysl, ze lfilip prijme Evu za svoji 
a kdyby mel vice ditek, ze dostane Eva stejny s nimi podil, a tak podil 
po otci jejim pHpadl jemu. 

Eva pak ptijala jmeno nevlastniho otce a v rodinnych listinach 
jest dosud znama co Eva Filipova. Chot' Filipova, 11arketa, byla velmi 
podnikavou; 0 tom svedci ta okolnost', ze casto do Hollandska s vlastnimi 
lodemi jezdila pro zbozi, ktere pal\: v Novem Nizozemi p1'odavala se 
znacnym vyt8zkem. Zeml'ela asi roku 1690. 

Po jej~ smrti Filip spekuloval co nejodvazneji, ale maje st8sti, 
vydehival ohromne penize. S peti indianskymi kmeny vedl rozsahly 
obchod, cetne jeho lodi c10jizdely ke blizkym ostrovum Zapac1o-inc1ickym, 
pHnHely z Afriky ot1'oky, ba dokonce se 0 nem vypravuje, ze vymen.oval 
zboZi s loupezniky madagaskarskYmi. 

Roku 1692. ozenil se Filip po d1'uhe, pojav za chot' Kate:hnu, dceru 
Olaffa Van COl'tlanda a bohatou vc10vu po Janu Dervallovi. S pl'VOU 
manzelkou mel -1 deti: Filipa (* 1663.), Adolfa (* 1665.), Annu (* 1667.) 
a Romboutu (* 1670.) S druhou manzelkou ditek nemel. Zemh~l O. 
listopac1u 1702. 

Pellet1'eau ve RVe "Jfist(n'!} (!t' Poll/oJII ('()mil.'!, J.Y('/I' r()}'k" 0 nl'll1 
napsal: ,,rrak rozloucil se s timto svetem muz, jenz byl nejznamenitejSi 
osobou sve doby; jeho telesne pozustatky odpocivaji na zmtmem hi"hi-

* S touze locH pHbyl po dl'uhc do Amel'ili:~' take AUg'llstfn Hel·man. 
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tov „Sleepy Hollow" blíže msta Tarrytownu, v okresu Westchester-

ském, po boku velkého amerického spisovatele Washingtona Irvinga."

O synech jeho uvedeme toto : Prvorozený syn Bedicha Filipa

mladšího, Filip Philips, jenž dle všeho byl lovkem prostopášným

a výstedním, byl nemocen poslán otcem svým na britský ostrov Bar-

badoes, aby tam ídil rodinnou plantáži.

Seznámiv se s Marií, dcerou guvernéra ostrova Alfr. Sparkse,

vzal si ji roku 1697. za manželku, jež za rok, davši život hošíku, jejž

pojmenovali Bedichem, zemela. Filip Philips sám zemel roku 1700.,

tedy díve než jeho otec.

Druhorozený syn B. Filipa mladšího, Adolf, zastával po 40 let

nejvyšší úady osady a zemel roku 1750. Ostatky jeho uloženy jsou ve

Sleepy Hollow. O nm praví John Jay, ,,že byl to muž velice nadaný,

A^zdlaný, pívtivý, nemálo vážený a oblíbený, ale až úzkostliv šetrný."

Po jeho smrti stal se pánem statk syn jeho staršího bratra,

Bedich, narozený na ostrov Barbadoes, jenž se zálibou pstoval politiku

a zastával nkolik dležitých úad. Roku 1733. byl jmenován správcem

pokladny a pozdji tetím soudcem vrchního soudu, kterýžto úad zastá-

val až do smrti, 25. ervence 1751.

Tehdejší „J^ew York Gazette'-', pinášejíc o nm úmrtní zprávu,

nazývá ho veejným dobrodincem. S manželkou svou Johankou, dcerou

guvernéra Ant. Brockholsta, ml pt dítek : Bedicha, Filipa, Zuzanu

(cho Rob. Robinsona), Marii a Markétu, jež zemela nezletilá r. 1752.

Ve válce za neodvislos americkou, prvorozený syn jeho, Bedich,

nedoufaje v úspch americké revoluce a chtje zachovati Anglii vrnost",

odejel s rodinou svou hned na poátku boj za svobodu do Anglie, kde

v Chesteru 30. dubna r. 1785. zemel.
John Jay o nm napsal, že byl píjemným a rozvázlivým mužem

a laskavým a dobroinným pánem. Jeho bratr Filip zemel též v Anglii.

Majetek Bedichv byl vládou Spoj. Stát skonfiskován a to, co tu zbylo,

pipadlo linii ženské, v níž dosud trvá.

Jedinou památku, kterou velmožný rod Filipv po sob zanechal,

jsou jména vesniek ,,Philipstown", ,,Philipsburgh", msta ,,Yonkers"

a velikého panství ,, Philips Manor.

"

* *

Aby naše sta o pozorohudné rodin Filipv byla co možná nej-

úplnjší, promluvíme ješt nkolik slov o jejich majetku a nkterých
jiných zajímavých vcech. Filipové zbohatli jednak obchodem, jednak

výhodnou ženitbou, a majetek svj dovedli nejen udržeti, nýbrž i roz-

množiti. Mimo to mli mocné píznivce, kteí na n nezapomínali : tak

na píklad guvernér, James Fletcher, postoupil Bedichu Filipovi ml.

a jeho synu Adolfovi rozsáhlý pozemek v okresu Westchester mezi

ekami Bronxem a Hudsonem od eky Crotonu ku Kings Bridge (Králov-

skému Mostu), známý pod jménem ,,Manor Philips": také byly majetkem
Filipv pozemky ,,Great Highland," tvoící celý nynjší Putnám okres.
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tOye "S 1 e e p y H 0 11 0 w" bHze mesta Tarrytownu, v okresu Westchester
skem, po boku velkeho americkeho spisovatele vVashingtona, Irvinga." 

o synech jeho uvedeme toto: Prvorozeny syn BedNcha Filipa 
mladsiho, Filip Philips, jenz dIe vseho byl 6lovekem prostopasnYll1 
a vystrednim, byl nemocen poshtn otcem svym na britsky ostrov Bar
badoes, aby tam Hdil rodinnou planta,zi. 

Seznamiv se s Marii, dcerou guvernera ostrova Alfr. Sparkse, 
vzal si ji roku 1697. za manzelku, jez za rok, dav;i zivot hosiku, jejz 
pojll1enovali BecHichem, zeml'·ela. Filip Philips sam zeml"el roku 1700., 
tedy dHve nez jeho otec. 

Druhorozeny syn B. Filipa mladsiho, Adolf, zastaval po 40 let 
nejvysSl urady osady a zemrel roku 1750. Ostatky jeho ulozeny jsou ve 
Sleepy Hollow. 0 nem pravi John Jay, "ze byl to muz veIice nadany, 
vzdelany, pHvetivy, nemalo vazeny a oblibeny, ale az uzkostlive setrny. " 

Po jeho smrti stal se panem statku syn jeho starbiho bratra, 
BedHch, narozeny na ostrove Barbadoes, jenz se zalibou pestoval politiku 
a zastaval nekolik dulezitych llradu. Roku 1733. byl jmenovan spravcem 
pokladny a pozdeji tfetim soudcem vrchniho soudu, kteryzto ul"ad zasta
val az do smrti, 25. cervence 1751. 

TehdejSi "lVe1l' Trod: Gazette'<, pfinasejic 0 nem umrtni zpravu, 
nazyva ho ver~jnym dobrodincem. S manzelkou svou Johankou, dcerou 
guvernera Ant. Brockholsta, mel pet ditek: BedHcha, Filipa, Zuzanu 
(chot' Rob. Robinsona), Marii a Mal'ketu, jez zemi'ela nezletila r. 1752. 

Ve v:llce za neodvislost' americkou, prvorozeny syn jeho, BedHch, 
nedoufaje v uspech americke revoluce a chteje zachovati AngIii vernost', 
odejel s rodinou svou hned na pocatku boju za svobodu do Anglie, kde 
y Chesteru 30. dubna r. 1785. zemrel. 

John Jay 0 nem napsal, ze byl pHjemnym a rozvazlivym muzem 
a laskavym a dobrocinnym panem. Jeho bratr Filip zemrel tez v Anglii. 
11ajetek BedHchuv byl vhi.dou Spoj. Statu skonfiskovan a to, co tu zbylo, 
pl"ipadlo linii zenske, v niz dosucl trva. 

Jedinou pamatku, kterou velmozny rod Filipuv po sobe zanechal, 
jsou jmena vesnicek "Philipstown" , "Philipsburgh", mesta "Yonkers" 
a velikeho panstvi "Philips Manor." 

* * * 
Aby nase stat' 0 pozorohudne rodine Filipuv byla co mozna nej

uplnejSi, promluvime jeste llekolik slov 0 jejich majetku a nekteryeh 
jinych zajimavych vecech. Filipove zbohatli jednak obehodell1, jednak 
vyhodnou zenitbou, a majetek svuj dovedli nejell udrzeti, nybrz i roz
mnoziti. Mimo to meli mocne pHznivce, kteH na ne nezapominali: tak 
na pHklad guverner, James Fletcher, postoupil BecHichu Filipovi ml. 
a jeho s;ynu Adolfovi rozsahly pozemek v okresu 'Vestchester mezi 
rekami Bronxem a Hudsonem od r'eky Crotonu ku Kings Bridge (Kraloy
skemu Mostu), znamy pod jmellem "Manor Philips": take b,Yl;y maj etkem 
Filipuv pozemky "Great Highland," tvol'ici eely ll,Yllejsi Putnam okres. 
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Filipové žili v opravdovém pepychu. Už syn prvního Filipa ml
dva panské domy ke svému pohodh' ; jeden na bhzku hbitova— Sleepy

Hollow— známý to ,,Castle Phihps," Fihpv zámek, v okresu Westchester,

druhý ,,Phihps Manor Hah" (Fihpv panský dm) v Yonkers, N. Y.,

16 mil od msta New York, také v okresu Westchester.*)

Panský dm Bedicha Filipa, vystavný r. 1G82.

Filipové vlastnili též plantáže. O jedné, na ostrov Barbadoes,.

jsme se už zmínili ; druhá Springhead, na témže ostrov, dostala se

odkazem Bedichu Filipovi, synu Filipa Filipova.

Zkrátka Filipové vedli život opravdu šlechtický: požívali veškerých

hodností, jež osadnická vláda poskytovala. Mli svoji honitbu, rybolov,

atd. a vbec žili životem plným pocty a takovým, nad njž tehdy po-

hodlnjšího snad nebylo. Mli též etné služebnictvo, svoji rodinnou

kaph a hrobku. Pamtihodnosti Sleepy Hollow, kde stál Filipv

zámek, vylíil vehce pkn Washington Irving.

Konen nebude snad od místa, zmíníme-li se o krásné Marii

Filipové, dcei Bedicha Filipa. Byla to dáma nevšední krásy, líbeznosti

a vzdlanosti a není se emu diviti teme-li, že se do ní zamiloval mezi

jinými též Otec vlasti, Jií Washington.

Roku 1756. dlel Washington, jsa tehdy 24 roky stár, a velitelem

virginských dobrovolník v hodnosti plukovníka, v New Yorku a uby-

toval se v dom Robinsona, jehož manželka byla sestrou Marie

Filipové.

Krása a ušlechtilost dívky té, jež byla u Robinson návštvou,

uinily na mladého bojovníka za svobodu nemalý dojem. V Robinsonov

*) Dfím tento koupilo r. 1868 msto Yonkers a používá ho za radnici.
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Filipove zili v opravdovem pt'epyehu. Uz syn prvnfho Filipa mel 
dva panske domy ke svemu pohodlf; jeden na blizku hfbitova - Sleepy 
Hollow - znamy to "Castle Philips," Filipftv zamek, v okresu Westchester, 
druhy "Philips Manor Hall" (Filipftv pansky dftm) v Yonkers, N. Y., 
16 mil od mesta New York, take v okresu Westchester. *) 

1
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Filipove vlastnili tez plantaze. 0 jedne, na ostrove Barbadoes,. 
jsme se uz zminili; druha Springhead, na temze ostrove, dostala se 
oc1kazem Bedt'iehu Filipovi, synu Filipa Filipova. 

Zkratka Filipove v~c1li zivot opl'avdu sleehtieky: pozivali veskeryeh 
hodnosti, jez osac1nieka vlada poskytovala. Meli svoji honitbu, rybolov, 
atc1. a vftbee zili zivotem plnym pocty a takovym, nad nejz tehdy po
hodlnejsiho snad nebylo. Meli tez cetne sluzebnictvo, svoji rodinnou 
kapli a hrobku. Pametihodnosti S 1 e e p y H 0 110 w, kc1e stal Filipftv 
zamek, vyHeil veliee pekne Washington Irving. 

Koneene nebude snad od mfsta, zminime-li se 0 krasne Marii 
Filipove, dceh Bedhcha Fi·lipa. Byl(\, to chtma nevsednf krasy, libeznosti 
a vzdelanosti a neni se eemu diviti eteme-li, ze se do nl zamiloval mezi 
jinymi tez Otec vlasti, JiH Washington. 

Roku 1756. dlel "\Vashington, jsa tehdy 24 l'oky star, a velitelem 
virginskych dobrovolnikfi v hodnosti plukovnika, v New Yorku a uby
toval se v dome Robinsona, jehoz manzelka byla sestl'OU Marie 
Filipove. 

Krasa a usleehtilost' divk,Y te, jez byla u Robinsonft n{l,vstevou, 
ucinil,Y na mladeho bojovnika za svobodu nemaly dojem. V Robinsonove 

*) Dflm tento koupilo'r. lSGS mesto Yonkers a pouzinl ho za radnici. 
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dom ubytoval se pak Washington pozdji ješt jednou, a když odcházel,

požádal jednoho ze svých dvrných pátel, aby Marii pozoroval

a astji mu o ní

zprávy podával.

Za nastalých

bouí válených

však na ni snad

zapomnl, anebo

nemohl se s ní

sejíti, a Marie se

provdala za plu-

kovníka Bedicha

Morrise, jenž slou- MARIE FILIPOVA.

To vše, co jsme mohli o rodin Filip povdti.

žil zárovefí sWash-

ingtonem ve voji-

šti anglického ge-

nerála Edwarda

Bradocka.

(James Penimore

Cooper vyhlídl si

Marii Filipovou

za hrdinku jedno-

ho ze svých ro

mán.)

JTlimo Hemana a Filipa pibylo záhy v 18. století do Spojených

Stát více ech, ale zpráv jistých a spolehlivých o nich není. Více

víme o pisthovalcích pozdjších, náležejících po vtšin k obnovené

církvi eskobratrské, jež po anglicku sluje Církví Moravskou „Moravian

Church", a lenové její Moravany ,,Moravians". Nebudeme vyliovati

pvod a djiny eských bratí v této knize, a omezíme se jen na údaje

nejnutnjší.

Moravští bratí poali se houfn sthovati do Spojených Stát
roku 1735, kdy na pímluvu hrabte Mikuláše ze Zinzendorfu, zakladatele

Ochranova — Herrenhutu — v Sasku dostali od majetník nynjšího státu

Georgie pi potoku Ogeeche 500 akr pdy. Jiných 50 akr dostali

v místech, kde stojí nyní nejobchodnjší msto státu Georgie— Savannah.

První lenové této církve pijeli v dubnu roku 1735. a za rok

pijel za nimi první biskup moravských bratí v Americe, David Niman,
rodilý Moravan, jenž vysvcen byl roku 1735. Danielem Arnoštem
Jablonským, vnukem Jana Amose Komenského, posledního biskupa

starých eských bratí.

Dne 28. února roku 1736. byl vysvcen chrám moravských bratí,

první toho druhu v Severní Americe. Za kazatele ustanoven Antonín

Seiffert, rodilý ech. John Wesley, zakladatel církve methodistické,

byl pítomen tomuto vysvcení.
Po výbuchu nepátelství mezi osadníky rzných národností roku

1739. , odešli mnozí bratí z Georgie do Filadelfie, v Pennsylvanii. Tam
však se jim dobe nevedlo a tu methodistický kazatel, Jií Whitefield,

je vybídl, aby se usadili na jeho rozsáhlých pozemcích v nynjším okresu

Northampton ve státu Pennsylvanii. Brzy však vznikly tam rozbroje
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dome ubytoval se pak Washington pozdeji jeste jednou, a kdyz odchazel, 
pozadal jednoho ze svych duvernych pratel, aby Marii pozoroval 

a casteji mu 0 ni zil zaroveil s ,Yash-

zpravy podaval. ingtonem ve voji-

Za nastalych 

b 0 u l' i valecnych 

vsak na ni snad 

zapomnel, anebo 

nemohl se s ni 
sejiti, a Marie se 

provdala za plu

kovnika BedHcha 

Morrise, jenz slou- MARIE FILIPOVA. 

sti anglickeho ge
nerala Ed warda 

Bradocka. 

(J ames Fenimore 

Cooper v~'hlidl si 
1\1 a ri i Filipovou 

za hrdinku jedno-

ho ze svych 1'0 

manu.) 

Tot' vse, co jsme mohli 0 rodine Filipu povedeti. . . . . ., 

Mimo Hermana a Filipa pfibylo zahy v 18. stoleti do Spojenych 
Statu vice Cechu, ale zprav jistych a spolehlivych 0 nich neni. Vice 
vime 0 pfistehovalcich pozdejsich, nalezejicich po vetsine k obnovene 
cirkvi ceskobratrske, jez po anglicku sluje Cirkvi 1\10ravskou ".llIoravian 
Ghm'ch", a clenove jeji Moravany "MoraYians". Nebudeme vylicovati 
puvod a dejiny ceskych bratfi v teto knize, a omezime se jen na udaje 
nejnutnejsi. 

Morav;ti bratfi pocali se houfne stehovati do Spojenych Statu 
roku 1735, kdy na pNmluyu hrabete Mikulase ze Zinzendorfu, zakladatele 
Ochranova - Herrenhutu - v Sasku dostali od majetnikU nynejSiho statu 
Georgie pH potoku Ogeeche 500 akru pudy. Jinych 50 akru dostali 
y mistech, kde stoji nyni nejobchodnejsi mesto statu Georgie - Savannah. 

Prvni clenove teto cirkve pfijeli v dubnu roku 1735. a za rok 
pfijel za nimi prvni biskup moravskych bratfi v Americe, Dayid Nieman, 
rodily Moravan, jenz vysvecen byl roku 1735. Danielem Arnostelll 
Jablonskym, vnukelll Jana Amose ~omenskeho, posledniho biskupa 
starych ceskych bratri. 

Dne 28. unora roku 1736. byl vysvecen chralll moravskych bratfi, 
prvnf toho druhu v Severni Americe. Za kazatele ustanoven Antonin 
Seiffert, rodily Cech. John vYesley, zakladatel cirkye methodisticke, 
byl pfitomen tomuto vysveceni. 

Po vybuchu nepratelstvl mezi osadniky ruznych narodnosti roku 
1739., odesli mnozi bratfi z Georgie do Filadelfie, v Penns;ylvanii. Tam 
vsak se jim dobre nevedlo a tu methodisticky kazatel, Jifi "\Yhitefield, 
je vybidl, aby se usadili na jeho rozsahlych pozemcich v nynejsilll okresu 
Northampton ve statu Pennsylvanii. Brzy vsak vznikly tam rozbroje 
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mezi nimi a irskými a skotskými osadníky, a Whitefield je vypovdl.

V rozhodném okamžiku však pišel Niman a vc se urovnala.

Po té koupil Niman pozemek pi ece Lehighi a v beznu roku

1741. byl dostavn první domek ; 28. záí téhož roku položeny základy

k novému kostelu.

O vánocích hrab Zinzendorf osadu navštíviv, pezval ji Betlehe-

mem, jenž zstal od té doby hlavním sídlem moravských bratí.

V Betlehem, ve knihovn kostelní, jsou eské knihy jako: bible,

chvalozpvy a pod. Také v Nazarete, též v okresu Northampton ve

státu Pennsylvanii, jest eská knihovna a podobn v Liticích, v okresu

Lancaster v Pennsylvanii. (Osada tato byla založena roku 1756.) Jest

jisto, že v polovici 18. století pijelo s moravskými bratry do Pennsylvanie

znan ech. V seznamu pisthovalc doby té, setkáváme se se jmény

jako : Brábek, Bulíek, Blízký, Brož, Balík, Hlaváek, Janáek, Kmoch,

Kašák, Král, Kokeš, Matjek, Lisy, Stárek, Smrka, Venci, Vítek a j.

Zvláštní však zmínky zasluhuje misioná Matj Stach. Pocházel z esko-

bratrské rodiny a .

narodil se na Mo-
i

rav. Jsa horli-

vým pívržencem
své víry, dostal se

s knzem bratr-

ským do sporu a

boje se trestu,
uprchl s bratrem

svým Kišanem
do Ochranova.

Otec jejich, byv
za n potrestán, a

boje se dalších ne-

píjemností, odst-
hoval se za nimi.

Pozdji, když
hrab Zinzendorf,

vrátiv se z Ameri-

ky do Ochranova,

vyprávl o Green-

landu a tamních

pohanech, pihlá-

sil se Stach za misi-

onáe a odejel s

bratrem svým, Ki-
šanem Stadiem a

Kišanem Davi-

dem s lodí „ Cnntas''

na Greenland ; bylo

to roku 1733.

V Grónsku p-
sobil Stach 40 let

a dodlal se tam svojí houževnatostí njakých úspch. Jsa pak už 60

let stár, odejel do North Carolina mezi své souvrce v Bethaboe,^^aby

si tam odpoinul. Le práci zvyklému ,,eskymáckému misionái" to

nedalo a znova vykonával ve sboru práce, jež mu stáí dovolilo ; též

vyuoval dítky svých spolubrati.

Stach byl ženat, le manželství jeho nebylo šastné ;
dítek neza-

nechal žádných. Zemel v prosinci roku 1787. Sto let po jeho smrti

zbudován mu byl pomník, hlavn piinním ,,Ženského misionáského

spolku v Salem v North Carolina." Nad hrobem postavený pkný žulový

jehlanec opaten je slovy :
„M^thens Stach. Here lies hurkd fhc ýrst^

31<>r<ivi<in Missionanj to Greeuhnid'-'-. esky: ,,Matj Stach. Zde leží první

moravský misioná Grónska."

Matj Stach, první misioná
církve moravské v Greenlandu.
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mezi nimi a irskymi a skotskymi osadniky, a Whitefield je vypovedel. 
V rozhodnem okamziku vsak pHsel Nieman avec se urovnala. 

Po te koupil Nieman pozemek pl'i l'ece Lehighi a v br'eznu roku 
1741. byl dostaven prvni domek: 28. zaN tehoz roku polozeny zaklady 
k novemu kostelu. 

o vanocich hrabe Zinzendorf osadu navstiviv, pj"ezval ji Betlehe
mem, jenz z-ustal od te doby hla,rnim sidlem moravskych bratN. 

V Betleheme, ve kllihovne h:ostelni, jsou eeske kllihy jako: bible, 
chvalozpevy a pod. Take v Nazarete, tez v okresu Northampton ve 
statu Pennsylvanii, jest eeska knihovna a podobne v Liticich, v okresu 
Lancaster v Pennsylvanii. (Osada tato byla zalozena roku 1756.) Jest 
jisto, ze v polovici 18. stoleti pfijelo s moravskymi bratry do Pennsylvanie 
znaene Cech-u. V seznamu pHstehovalc-u doby te, setkavame se se jmeny 
jako; Brabek, Bulieek, Blizky, Broz, Balik, Hlavacek, Janacek, Kmocli, 
Kasak, Knll, Kokes, Matejcek, Lisy, Starek, Smrcka, Vencl, Vitek a j. 
Zvlastni vsak zminky zasluhnje misional' Matej Stach. Pochazel z cesko- . 

bratrske rodiny a ,ill:::::. ____ ._ .. _ ••• __ ._ •• u==~ Pozdeji, k d y z 
narodil se na Mo- , : hrabe Zinzendorf, 
rave. Jsa horli- ! vrativ se z Ameri

! 
vym pNvrzencem ! ky do Ochranova, , 
:ve k~~;~~OS~;~:re I' Ii ~::;: V:l ~:::~~~ 
skym do sporn a ',:i:: 1 I i::.::::. pohanech, pfihhi-boje se t res t u, sil se Stach za misi-
uprchl s bratrem onal'e a odejel s 

svym Kfi';t'anem 1::: 1 \', bratrem svym, KH-
do Ochranova. st'anem Stachem a 

Otec jejich, byv 1:. 1 i., KHst'anem Davi-

za ne potrestan, a 1 '::,=::::. dem s lodi "Cr(l{tas" 
boje se dalsich ne- 1: 1 na Greenland; bylo 
pfijemnosti, odste- to roku 1733. 

hoval se za llimi. l ~I:~:~.:~~.~.~.;~~:=:~~:~.~:~:. __ l SO~l G~::~~~{ll40 ~:~ 
a dodelal so tam svoji houzovnatosti nejakych llspech-u. Jsa pal\: uz 60 
let st{Lr, odejel do North Carolina mezi sve souverce v Bethabol'o, aby 
si tam odpocinul. Lee pr{wi zvykIemu "eskymackemu lll1SlOlHi!-i" to 
nedalo a znOV,L vykon{Lval ve sboru pra.ce, jez mu st{d'i dovolilo; tez 
v,rue-oval ditky svych spolubratH. 

Stach byl zenat, lee manzelstvi jeho nebylo st'astne; ditok noza
llPchal zadnych. Zemi'C'l v prosinci roku 17tj7. Sto let po jeho smrti 
zbudovan mu byl pomnik, hlavnc pHcinenim "Zonsl{(~ho mbioll{d'skeho 
spolku v Salem v Xorth Carolina." Nad hrobC'lll posta,Yeny pekny ~ulovy 
jehlanec opatl-en je slovy: "JI({th(> /I~ S{fI,·h. IIi,)',) lits bll1';('(/ th(' .Iir.'!.t 

.J.1[(}1'f/ ci(( JI Jliss iUlla r.'1 to r: ),(,(,,,1(/),,1-'. Cesky: ,,::\la.tej S tad!. Zd 0 10%1 prvni 
moraysky misionai' Gronska." ---
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Potomci moravských bratí, e rodnou zapomenuvše, pijali cizí

jména a zašli v cizím proudu. Nkteí ovšem zachovali si aspofí upo-

mínku na svj pvod. Tak do nedávná žil ve Filadefii jistý Vilém

Molin, který urit tvrdil, že jest potomkem exulant esko-bratrských.

Knihovn v Betlehem daroval mnoho starožitných eských knih a napsal

v angliin spisy : ,,Djiny eské bible" a ,,Žižka".

Totéž platí o rodin Zeisbergrov, jejíž pedkové poátkem roku

1726. do Ochranova se pisthovali, mnoho litisk pro svoji esko-

bratrskou víru ve vlasti vytrpvše.

Pozdji pak se vysthovali se mnohými jinými eskými rodinami

nejprve do Georgie a odsud do Pennsylvanie.

Také Heman Fridrich, jenž ped obanskou válkou ml rozsáhlý

statek na Long Island, ve státu New York, byl potomkem eského
exulanta poblohorského a pocházel ze Suchdolu na Morav.

Tím by byly vyerpány djiny první a nejstarší eské emigrace.

O jiných exulantech jsme se nemohli nieho dopátrati a o jiných

vysthovalcích osmnáctého a prvých tí desetiletí devatenáctého století

rovnž ne.

Jest sice možno, že se do Spojených Stát koncem 18. a poátkem
19. století pisthoval mnohý Cech, ale ponvadž bu svou národnost"

zapel, nebo niím nevynikl, není znám. Proto pikroíme k líení

píbh krajan, kteí se pisthovali do Spoj. Stát Amerických krátce

ped rokem 1848. a po nm až na naše doby. —
Nemžeme ovšem vypravovati o svtoborných událostech a o zá-

vodní krajan na svtovém^ kolbišti kulturním, literárním, politickém

nebo váleném. Budou to djiny lidí po vtšin prostých, jež mnohdy
jen bída nebo neblahé pomry vypudily z vlasti, a jimž šlo pouze o to,

aby se domohli v cizí zemi, jež jim otvírala pohostinsky své brány,

kýženého blahobytu. Vždy jen malá ást" našinc vysthovala se do

Ameriky z popud ideálních, z touhy po svobod, a tento nepatrný poet,

teba vynikal znanjším vzdláním, nemohl zajisté vyniknouti v oceánu

cizích národností, které v mnohé píin nad nho vynikaly. —
Rozhodli jsme se popisovati další djiny amerických Cech dle

jednotlivých stát a to k vli snadnjšímu pehledu a pak, aby nebylo

nieho dležitjšího opomenuto.

A tu myslíme, že vhodn poneme se státem Missouri, v jehož nej-

vtším mst, St. Louis, byla založena první esko-katolická osada, kde

vznikly nejrozšíenjší dnes spolky jak katolické, tak i svobodomyslné,

a kde našinci se poali dosti záhy usazovati.

Po Missouri budeme se hned obírati státem Texas atd., hledíce

vždy k tomu, aby djiny ty byly psány pragmaticky, (t. j., aby bylo

dbáno vnitní spojitosti dj), poadem chronologickým, a ovšem ve

všech pípadech nám to nebude pi nejlepší vli možno.
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Potomci moravskych bratfi, 1'ec l'odnou zapomenuv~e, pHjali CIZI 

jmena a zasli v cizim proudu. NekteH ovsem zachovali si aspon upo
minku na svuj puvod. Tak do nedavna zil ve Filadefii jisty Vilem 
Molin, ktery urcite tvrdil, ze jest potomkem exulantu cesko-bratrskych. 
Knihovne v Betleheme dal'oval mnoho starozitnych ceskych knih a napsal 
v anglicine spisy: "Dejiny ceske bible" a "ZiZka". 

Totez plati 0 rodine Zeisbergrove, jejiz pfedkove pocatkem roku 
1726. do Ochranova se pfistehovali, mnoho litisku pro svoji cesko
bratrskou viru ve vlasti vytl'pevse. 

Pozdeji pak se vystehovali se mnohymi jinymi ceskymi rodinami 
nejprve do Georgie a odsud do Pennsylvanie. 

Take Hei"man Fridrich, jenz pfed obcanskou valkou mel rozsahly 
statek na Long Island, ve statu New York, byl potomkem ceskeho 
exulanta pobelohorskeho a pochazel ze Suchdolu na 1\10rave, 

* * 
Tim by byly v;ycerpany dejiny pl'vui a nejstarSi ceske emigrace. 

o jinych exuTantech jsme se nemohli niceho d.opatrati a 0 jinych 
vystehovalcich osmnacteho a prvych tH desetileti devatelll:lcteho stoleti 
l'ovnez ne. 

Jest sice mozno, ze se do Spojenych Statu koncem 18. a pobttkem 
19. stoleti pfistehoval mnohy Cech, ale ponevadz bud' svou narodnost' 
zapl'el, nebo nicim nevynikl, neni ZlHtm. Proto pfikrocime k liceni 
pNbehu kl'ajanu, kteN se pfistehovali do Spoj. Statu Americkych kratce 
pl'ed rokem 1848. a po nem az na nase dob;y. -

Nemuzeme ovsem vypravovati 0 svetobornych udalostech a 0 za
vodeni krajanu na svetovem kolbisti kulturnim, literarnim, politickem 
nebo valecnem. Budou to dejin;y lidi po vet;ille prostych, jez mnohdy 
jen bida nebo neblahe pomery v;ypudily z ylasti, a jimz slo pouze 0 to, 
aby se domohli v cizi zemi, jez jim otvirala pohostinsky sve brany, 
kyzeneho blahob;ytu. Vzd;yt' jen mala cast; nusincu vystehoyala se do 
Ameriky z popudu idealnich, z touh;y po s\Tobodt\ a tento nepatl'ny pocet, 
tfeba vynikal znacnejsim yzdelanim, nemohl zajiste vyniknouti v oceanu 
cizich nal'odnosti, ktere v mnohe pl-icine nad neho vynikaly. -

Rozhodli jSlne se popisovati dalSi dejiny americkych Cechu dIe 
jednotlivych statu a to k vuli snadnejsimu pl'ehledu a pak, aby ~ebylo 
niceho dulezitejsiho opomeuuto. 

A tu m;yslime, ze vhodne pocneme ~e statem ~\issouri, v jehoz nej
vetsiID meste, St. Louisu, byla zalozena pl'vni cesko-katolicka osada, kde 
vznikly nejrozi;il'ellejsi dnes spolk;y jak katolicke, tak i svobodom;yslne, 
a kde nai;inci se pocali dosti zahy usazoya ti. . 

Po Missouri budeme se hned obirati statem Texas atd., hledice 
vzc1y k tomu, aby dejiny ty byly psany pragmaticky, (t. j., aby bylo 
dbano vniti'ni spojitosti deju), pOl'adem chronologickym, ac ov~em ve 
ysech pfipadech nam to nebuc1e ph nejlepsi yuli mozno. . -.. . 
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echové ve státu Missouri

od roku 1845. až do roku 1904.

J\ažd\' stát dlí se iii okresy (Counties) a každý okres na towny,

townsliipy. Okres má miti 400 tvereních angiických mil a township

86 tver. mil : ovsem mí nkdy mén a to, když jest v nm velké

msto, které má od zákonodárný povolení, že smí se spravovati samo.

Township pak sestává ze 36 sekcí (sekce, section) a každá sekce

má 640 akr.
Stát Missouri byl pijat do Unie r. 1821. Missouri hranicí na

severu s lowou, na východ se státy lUinoisem, Kentucky a Tennesseem,

od nichž je dlí veletok Mississippi, na jihu s Arkansasem a na západ
s Indiánským územím, Kansasem a Nebra.skou. Má 3,106,665 obyvatel.

Mí 68,735 tvereních mil a je rozdlen na 115 okres. Hlavní eky
jsou Mississippi a Missouri a hlavním mstem je Jefferson City.

Msto St. Louis, kde nyní žije asi 8000 ech, založeno bylo roku

1764. francouzským obchodníkem Aug. Lacledeem.

Jeho srub stál na pravém behu eky Mississippi, 20 anglických

mil jižn od stolai ek Missouri*) a Mississippi. Laclede vedl ilý obchod

s Indiány, usazenými blíže zmínných ek, a když se poet obyvatel

rozmnožil, pojmenoval osadu tu na pocs francouzského krále Ludvíka

Saint Louisem (Svatým Ludvíkem).

Roku 1822. inkorporována byla osada ta jako msto a mla 5000

obyvatel; roku 1830. mla 6000: roku 1850. 74,000: roku 1860. 160,773:

roku 1870. 310,963: roku 1>^80. 350,552: roku 1890. 460,000: a roku 1900,

575,238. Nmeckého rázu nabylo msto hromadným nmeckým pist-
hovalectvím, které poátek svj vzalo r. 1848. (v dob evropských revolucí

o ,,konstituci").

Prvou poštu dostalo msto St. Louis roku 1^04. a prvý asopis:

,, Missouri Gazette" vyšel v St. Louis r. 1808.

Dnes je St. Louis nejvtším mstem státu Missouri a nejdležitj-

ším mstem stedoamerickým. Má 270 kostel, z nichž uvádíme pouze

nejvelikolepjší kostel sv. Ludvíka, r. 1840. od Jesuit vystavný a stále

rozšiovaný a pestavovaný kostel sv. Josefa na rohu ulic 11. a Biddle,

v nmž je místa pro víc jak 3000 lidí.

*) Jméno ,, Missouri"' je pivodu indiánského a znamená ..Muddy Rivei-", (kalnou,

bahnitou, blátivou eku.)

Jan Habenicht.—Dj. echfiv Amer

Cechove ve statu Missottri 
od roku 1840. aL do roku 1904. 

Kaz;dy st{Lt deli :-;e. un okre:-;y (Countie:-;) a kazc1y o1ue:-; 11a to,vny ~ 
townshipy. Okres ma mel'iti -100 etyere<:'nich anglickych mil a to,,-nship 
B6 etvel'. mil: oy;em mefi nekc1y mene a to, kc1yz jest ,. nem vel]{e 
mesto, kte1'8 ma od zakonoehl.l'llY poYolpni, ze S1111 se spra \'ovati samo. 

Township pal\: sest<h-a ze n6 :-;ekd (sekce , section) a kazda sekce 
m.a 6-10 akl'u. 

Stat Missouri byl prijat do Uttie r. 1821. :\1issouri h1'ani6i n<1 
seyel'U s Iowou, na yychocle se stMy 111inoise111, Kentucky a Tenuesseem, 
od nichz je deli veletok 'Mississippi, lla jihu s Arkallsasem a na zapade 
s Indhl..llskJ'm 11zemim, Kansasem a ~eb1'askou. l\la 3,10G,665 obyvatellL 
l\H~fi 68, 735 eh-el~ecllich mil a je l'ozdelen net 115 ok1'esu. Hlavni l'el{y 
jsou Mississippi a l\1issouri n hla "nim mestem je Jefferson City. 

Mesto st. Louis, kde nyni zije asi 8000 Cechu, zalozeno bylo l'Okll 

176 .. 1-. francouzslQhn obchoelnikem Aug. Laclecleem. 
Jeho srub steil na pravem bi'ehu l'eky l\Iississippi, ~O anglickych 

mil jizne oel stolm i'ek 11issOlll'i'*) a :Mississippi. Laclede yeell eily obchoc.l 
s Indh1ny, usazenymi blize zminenych I'ek, a kelyz se poeet obyvateHi 
rozlDllozil, pojmenoval osaclu tu na POCE'st' fral1col1zskeho knEe Ludvika. 
Saint Louisem (Svatym Lud,·ikem). 

Roku 1822. inkol'poro,'ana byla osa..da ta jako 111e::;to a mela 5000 
obyvatelu ; l'oku 1830. mela 6000: l'oku 1850. 7-1!OOO: roku 1860, 160,773: 
roku 1870. 310,963: l'oku 1880, 350,55~: roku 1890. -H50,000: a rokn 1900, 
575,238. Nemeckeho l'azu nabylo mesto hl'omadnJ'm nemeckym p:Hste
hovalectvim, ktere pocatek svuj yzalo 1'. 18-1R. (v dobe eYropskych l'evoluci 
o "konstituci "). 

Prvol1 postu elostalo llH~stO St, Louis l'okl1 1~O .. J.. a Pl'vy casopi:..; : 
"Missouri Gazette" ,'ysel ,- St. Louisu 1'. 180R 

Dnes je St. Louis nej\-et~im mestem statu i\Iissoul'i a nejelulezitej 
Sim Inestem stl'edoamel'ickYm. 1'1a ~70 kostelu, z nkhz In'adime ponze 
llejvelikolepejSi kostel s'-. Ludvika, 1'. 18-10. od Jesuitu yystavel1Y a stale 
rozsil'ovany a presta,'ovany kostel sv. Josefa na 1'ohn ulic 11. a Biddle, 
v nemz je mista pro vic jak 3000 li ell , 

*) .Tmeno ,,~lissOIll'i" je pln'odu il1di~l.nskl:h() a znamen,i ,.~lllcl(l,\" Hi"el"' , (kalnoll. 
bahnitou. bhHh'ou j·ekll.) 

Jan Ha.benicht.-Dej. Cet'hih Alllel' 



18 I^^j^^^y echv Americkýdi.

Dále má St. Louis nkolik lékaských kollejí a vyšších uiliš
a oplývá nádhernými budovami vládními, bankovními i obchodními,
továrnami, divadly, veejnými zahradami— mezi tmi zmínky zasluhuje

hlavn Forest Park, 1300 akr veliký a Tower Grove Park, 400 akr
(asi 162 hektar, hektar = 2 "471 akr), svtoznámá botanická zahrada
,,Shaw's Garden" a výstavní budova a hudební sin ,,Exposition Building

and Music Halí", jež je nejvelikolepjším stavením v St. Louis. Msto
St. Louis rozkládá se pvabn na návrších, má ulice vtšinou dláždné,
nádherný most, jenž stál 10,000,000 dolar, nejvtší pivovar v Americe
,,Anheuser-Busch Brewery" a velkolepé nádraží, (druhé nejvtší na
svt) jako málo které msto ve Spoj. Státech.

Prvým do St. Louis, pibylým echem, byl Israelita Šimon Polák,

jenž se narodil 14. dubna 1814. v Domažlicích, kde chodil do židovské

nmecké školy. eštinu, jež byla tehdy jen mluvou prostého lidu,

pochytil na ulici. Gymnasium studoval v Praze. Roku 1820. , když velký

požár rodišt jeho skoro zniil, odejel s rodii svými do Vídn, kde byl

povýšen na doktora r. 1837. Téhož roku pibyl do New Yorku 4. ervence
a do St. Louis, pes New Orleans, 15. bezna 1845.

Zaátky v St. Louis ml velmi krušné, ale svými odbornými
vdomostmi vyšvihl se brzy nad úrove svých kolleg. Založil v St.

Louis r. 1861. oní a ušní kliniku a ústav pro slepce, který byl pozdji

pevzat státem a je jedním z nejlepších ústav toho druhu v Missouri.

Za obanské války byl inspektorem v nemocnici a nabízený mu honorá
za své služby nepijal. Byl ozdobou stavu lékaského, ale mezi echy
málo se hlásil. Zemel v St. Louis 31. íjna r. 1903.

Roku 1848. pijeli do St. Louis tito krajané : Zvnlý Václav

Klaisner, nar. ve Švihov u Klatov. Zemelý Šebestián MoUer, narodil

se v Pešticích na Plzesku 13. února 1823. Jan Vojta s bratry Františkem,

Tomášem a Václavem ze Švihová, Václav Cibulka z Malince u Peštic,

kteí rovnž již odešli na onen svt. Jan Majer, narozen v Dolanech

u Klatov, a Karel Roth, narozen 10. února r. 1823. v Lužanech u Peštic.

Zvnlý Jan Kamínek ze Švihová a Antonín Suda, jenž se narodil 2.

února 1818. ve Švihov. Suda, který bojoval v obanské válce, zemel

25. ledna 1897. v St. Louis, zanechav po sob syna Františka, jenž je

knihvedoucím v anglickém závod v St. Louis, k echm se však již

nehlásí.

Než pak se rok s rokem sešel, usadili se v St. Louis zvnlý
Karel Šauer, krejí z Nmic, v okresu plánickém, kdež se narodil roku

1813; Josef Stankovský z Dolan u Klatov, se zemelým bratrem Matjem,

jenž se narodil roku 1827. a Emanuel Denk, jenž se narodil r. 1828.

v Plzni a zemel v St. Louis 1891.

Roku 1850. pisthoval se již zemelý Frant. Smola, narodil se 8.

ervna r. 1830. ve Zbirov a za rok pijel Antonín Neustadt, narodil se

3. bezna 1823. v Mladé Boleslavi; pozdji byl právníkem v CoUinsville

ve státu lUinoisu. Vydával v St. Louis týdenník ,,Pozor Americký."
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DaJe rna St. Louis llekolik lekal'skych kolleji a vysi;;ich ucilist' 
a oplyva nadhernyrni budovami vhidnimi, bankovnimi i obchodnimi, 
tovarnami, divadly, verejnymi zahradami - mezi temi zminky zasluhuje 
hlavne Forest Park, 1300 akru veliky a Tower Grove Park, 400 akru 
(asi 162 hektaru, hektar = 2 '471 akru) , svetoznama botallicka zahrada 
"Shaw's Garden" a vystavni buclova a hudebni sin "Exposition Building 
and Music Hall", jez je nejvelikolepejsim stavenfm v St. Louisu. Mesto 
St. Louis rozkhida se puvabne na navrsich, rna ulice vetsinou dlazdene, 
nadherny most, jenz stal 10,000,000 dolaru, nejvetsi pivovar v Amm'ice 
"Anheuser-Busch Brewery" a velkolepe nadrazi, (druhe nejvetsi na 

· svete) jako malo ktere mesto ve Spoj. Statech. 
Prvym do St. Louisu, pfibylym Cechem, byl Israelita Simon PoJtik, 

jellz se narodil 1-1. dubna 1814. v Domazlicich, kcle chodil do zidovske 
nE'nnecke skoly. Cestinu, jez byla tehd;y jen mluvou prosteho lidu, 
pochytil na ulici. Gymnasium studoval v Praze. Roku 1820., kdyz velky 
pozar rodiste jeho skoro znicil, odejel s roclici svymi do Vidne, kde b;yl 
povysen na doktora r. 1837. rrehoz roku pHbyl do New Yorku 4. cervence 
a do St. Louisu, pl'es New Orleans, 15. bl'ezna 18-15. 

Zacatk;y \T St. Louisu mel velmi krusne, ale svymi odbornymi 
vedomostmi vysvihl se brzy nad In'oven svych kollegu. Zalozil v St. 
Louisu r. 1861. ocni a usni kliniku a ustav pro slepce, ktery byl pozdeji 
prevzat statem a je jednim z nejlepsich ustavu toho druhu v Missouri. 
Za obcanske valk;y byl inspektorem v llemocnici a nabizeny mu honorai" 
za sye sluzby neprijal. Byl ozclobou stavu lekarskeho, ale mezi Cech;y 
ma10 se hhisil. Zeml'el v St. Louisu 31. fijna r. 1903. 

Roku 1848. pHjeli do St. Louisu tito krajane: Zvecnely Vaclav 
Klaisner, nar. ve Svihove u Klatov. Zeml'ely Sebesthln Moller, narodil 
se v Presticich na Plzefisku 13. unora 1823. Jan Vojta s bratry Frantiskem, 

· Tomasem a Vaclavem ze Svihova, Vaclav Cibulka z Malince u Prestic, 
ktei'i rovnez jiz oclesli na onen svet. Jan Majer, narozen v Dolanech 
u Klatov, a Karel Roth, narozen 10, unora r. 1823. v Luzanech u prestic. 

· Zvecnely .I an Kaminek ze Svihova a Antonin Suda, jenz se narodil 2. 
unora 1818. ve Svihove. Suda, ktery bojoval v obcanske valce, zemrel 
25, ledna 1897. v St. Louisu, zanechav po sobe syna Franti;ka, jenz je 
knihvecloucim v anglicl{(~m zavode v St. Louisu, k Cechum se vsak jiz 
nehlasi. 

Nez pak se rok s rokem sesel, usadili se v St. Louisu zvecnely 
Karel Sauer, krejci z Nemcic, v okresu phinickem, kclez se naroclil roku 
1813; Josef Stankovsky z Dolan u Klatov, se zemrelym bratrem Matejem, 
jenz se narodil roku 1827. a Emanuel Denk, jenz se naroclil r. 1828. 
v Plzni a zemi"el v St, Louisu 1891. 

Roku 1850. pHstehoval se jiz zemi'ely Frant. Smola, narodil se 8. 
cervna r. 1830. ve Zbirove a za rok pfijel Antonfn Neustadt, narodil se 
3. brezna 1823. v :\llacle Boleslavi; pozdeji byl pr3.Ynikem v Collinsville 
ve statu Illinoisu. V;ydaval v St. Louisu tydennfk "Pozor AmerickY·" 



Stát Missouri. \Q

Roku 1852. mladá eská osada st. louiská byla rozmnožena hezkou
adou probudilých ech, mezi nimiž zasluhují zvláštní zmínky tito :

Jakub Mottel ze Švihová, nar. 24. dubna 1826. a zemel v St.

Louis 17. srpna 1890.; František a Václav MoUerové z Peštic; Václav
Jirauch z Bubovic v kraji píseckém, narozen 9. ervence 1808; František

Nikrle (pocházející z Plzn, zemel 1888. v Collinsville v Illinoisu) ; Josef

Maleek, narodil se v Bechyni 7. ervna 1815. ; zemel v St. Louis 27.

íjna 1900 ; Matj Šerý, narodil se v eovicích u Zelené Hory, hejt-

manství Peštice, okres Nepomuky 20. února 1803. ; zemel v St. Louis
21. záí 1881. a jeho syn Václav, jenž narodil se v Zahrádce u Zelené

Hory 25. ervence 1839. ; Jos. Jindra ze Švihová, narodil se 28. listopadu

1831., ml se syny v St. Louis obuvnickou továrnu; Šimon Maršálek,

ze Švihová, narodil se 11. dubna 1819.; Václav Bandhauer, jenž narodil

se v Pešticích 8. ledna 1822. a roku 1881. odsthoval se se svým synem
Františkem Václavem do Omahy, v Nebrasce; mlyná František Komo-
rous, který narodil se r. 1821. v Blovicích a konen Karel Alis, naro-

zený v Píbrami 8. íjna 1831. Do St. Louis pijel s otcem svým
Josefem a vydával tam týdenník ,,Pozor Americký", od roku 1863. až

do roku 1867. a pozdji ,,Obanské Listy", které po krátkém trvání roku

1872. zanikly. Zemel v St. Louis 17. srpna 1890., zanechav po sob
vdovu — dceru prof. Karla M. Hrubého — v slušném postavení.

Roku 1853. pisthoval se zvnlý Matj Rybin, jenž se narodil

13. bezna roku 1827. ve Strakonicích a roku 1854. pak pibyli: zemelý
Josef Brož, narodil se 17. ervna 1829. v Hemanicích u Písku; Tomáš
Florián narodil se v erveném Oujezd 29. srpna roku 1826. a truhlá
Josef Shánl, jenž narodil se v ienici u Písku r. 1822. Za obanské
války sloužil ve druhém pluku v setnin ,,C" u tžkého dlostelectva.

Roku 1865. pesídlil. se ze St. Louis do vesnice Black Earthu, v okresu

Dane, ve státu Wisconsinu, kde ml sklad domácího nábytku a rakví.

Zemel tam roku 1900.

Z pozdjších pisthovalc uvádíme pouze ješt Rudolfa Kyselu,

Antonína Klobásu a Karla Martina Hrul^ho.
Rudolf Kysela pocházel z Humpolce. Roku 1863. odsthoval se

ze St. Louis do New Yorku, kde stal se dobrým divadelním ochotníkem.

Antonín Klobása se narodil 22. dubna 1848. v Chocni. S otcem svým
Antonínem, (jenž zemel 11. íjna 1873. v St. Louis) pibyl r. 1855. do
Caledonie, Wis., kde pes 3 roky farmaili

; po té odebrali se na

farmu u Western College, v okresu Linn, lowa, odkudž r. 1860. odejeli

do St. Louis. Ant, Klobása mladší byl inným v tamním spolkovém

život a piinlivostí a pilností domohl .se dosti slušného jmní. Je nyní

St. Louis veejným notáem a pojišovacím jednatelem.

Karel Martin Hrubý pibyl do St. Louis roku 1870. Narodil se

3. listopadu r. 1794. v Novém Sedle z rodi dosti zámožných ; otec jeho

byl rolníkem. Po odbytí obecné školy dali ho rodie na studia a sice

na gymnasium jindichohradecké, kde pilný a snaživý mladík dosti dobe
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Roku 1852. mlada ceska osada st. louiska byla rozmnozena hezkou 
i'adou probudilych Cechu, mezi nimiz zasluhuji zvhistnf zm~nky tito: 

J akub Mottel ze Svihova, nar. 24. dubna 1826. a zemrel v St. 
Louisu 17. srpna 1890.; Frantisek a Vaclav Mollerove z Pfestic; Vaclav 
Jirauch z Bubovic v kraji piseckem, narozen 9. cervence 1808; Frantisek 
Nikrle (pochazejici z Plzne, zemrel 1888. v Collinsville v Illinoisu) : ,Josef 
Malecek, narodil se v Bech;fni 7. cervna 1815.; zemrel v St. Louisu 27. 
Hjna 1900; Matej Sery, narodil se v Cecovicich u Zelene Hory, hejt
manstvi Prestice, okres Nepomuky 20. unora 1803.: zemrel v St. Louisu 
21. zaH 1881. a jeho syn V acla v, jenz narodil se v Zahntdce u Zelene 
Hory 23. cervence 1839.; Jos. Jindra ze Svihova, narodil se 28. listopadu 
1831., mel se syny v St. Louisu obuvnickou tovarnu; Simon Marsalek, 
ze Svihova, narodil se 11. dubna 1819.; Vaclav Bandhauer, jenz narodil 
se v Presticich 8. ledna 1822. a roku 1881. odstehoval se se svym synem 
Frantiskeni Vaclavem do Omahy, v Nebrasce; mlynai' Frantisek Komo
rous, ktery narodil se ' r. 1821. v Blovicich a konecne Karel Alis, naro
zeny v PHbrami 8. Hjna 1831. Do St. Louisu pfijel s otcem svym 
Josefem a vydaval tam tydennik "Pozor Americky", od roku 1863. az 
do roku 1867. a pozdeji "Obcanske Listy", ktere po kratkem trvani roku 
1872. zanikly. Zemrel v St. Louisu 17. srpna 1890., zanechav po sobe 
vdovu - dceru prof. Karla M. Hrubeho - v slu;nem postavenf. 

Roku 1853., pfistehoval se zvecnely Matej Rybin, jenz se narodil 
13. brezna roku 1827. ve Strakonicich a roku 1854. pak pfibyli: zemrely 
Josef Broz, narodil se 17. cervna 1829. v Hermanicich u Pisku; Tomas 
Florian narodil se v Cervenem Oujezde 29. srpna roku 1826. a truhlar 
Josef Shanel, jenz narodil se v Cicenici u Pisku r. 1822. Za obcan'ske 
valky slouzil ve druhem pluku v setnine "C" u tezkeho delostrelectva. 
Roku 1865. presidlil. se ze St. Louisu do vesnice Black Earthu, v okresu 
Dane, ve statu Wisconsinu, kde mel sklad domaciho nabytku a rakvf. 
Zemrel tam roku 1900. 

Z pozdejSich pI'istehovalcu uvadime pouze jeste Rudolfa Kyselu, 
Antonina Klobasu a Karla Martina Hru~ho. 

... Rudolf Kysela pochazel z Humpolce. Roku 1863. odstehoval se 
ze St. Louisu do New Yorku, kde stal se dobrym divadelnim ochotnikem. 
Antonin Klobasa se narodil 22. dubna 1848. v Chocni. S otcem svym 
Antoninem, (jenz zeml'el 11. l'ijna 1873. v St. Louisu) pfibyl r. 1855. do 
Caledonie, Wis., kde pI'es 3 rok;~r farmaHli; po te odebrali se na 
farmu u Western College, v okresu Linn, Iowa, odkudz r. 1860. odejeli 
do St. Louisu. Ant. Klobasa mladsi byl cinnym v tamnim spolkovem 
zivote a pficinlivosti a pilnosti domohl .se dosti slusneho jmeni. Je nyni 
St. Louisu verejnym notarem a pojist'ovacim jednatelem. 

Karel Martin Hruby pfibyl do St. Louisu roku 1870. Narodil se 
3. listopadu r. 1794. v Novem Sedle z rodicu dosti zamoznych; otec jeho 
byl rolnikem. Po odbyti obecne skoly dali ho rodice na studia a sice 
na gymnasium jindfichohradecke, kde pilnya snazivy mladik dosti dobre 
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prospíval u pízn uitel svých si získal. Absolvovav studium gymna-
sijní, šel studovat do Prahy filosofii, po jejímž absolvování byl povolán

za profesora do Jindichova Hradce. Zmínky zasluhuje, že jedním z uitel
jeho v Praze byl slavný ná.s Josef Jungmann a že mezi spolužáky jeho

byli Boleslav Jablonský a Václav Filípek, osobnosti z eské literatury

v.šeobecn známé.

Z neznámých píin vzdal se Hrubý profesury a pijal vychovatelský

úad u hrabte Ad. Berchoma v Mnichov, kde setrval 4 roky ; po té

odebrav se do Prahy, zídil tam soukromou školu francouzského

a eckého jazyka, zárove pipravuje se k universitní docentue. Le
rzné pekážky stavly se mu v cestu, tak že roztrpen odejel do Nmecka,
kde náhodou setkal se s pastorem Bedichem Muenchnem*) z Hessenska,

který hledal osadníky do státu Missouri. Ten líil Hrubému krajinu a žití

za oceánem tak vábiv, že Hrubý se rozhodl vlas svoji opustiti, a to

tím spíše, že v ní dosavade setkával se jen s nezdarem a že pomry
nepíliš utšené život mu nemálo ztrpovaly. Úmysl svj uvedl ve skutek

* Muench proslavil se pozdji jako pední zákopník a zakladatel nmeckých osad ve

látii Missouri.
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prospival a pl'lzne ucitelft svych si ziskal. Absolvovav studium gymna,
sijni, sel studovat do Prahy filosofii, po jejimz absolvovani byl povohtn 
za profesora do JindHchova Hradce. Zminky zasluhuje, ze jednim z ucitelu 
jeho v Praze bJTl slavny nas Josef Jungmann a ze mezi spo1uzaky jeho 
by1i Bo1es1av Jablonsky a Vac1av Filipek, osobnosti z t:eske literatury 
vseobecne zncbne. 

Z neznamych p:l'icin vzda1 se Hruby profesury a pHja1 vJTchovatebky 
{II'ad u hrabete Ad. Berchoma v Mnichove, kde setrva1 -1 roky: po te 
odebrav se do Prahy, zl'idi1 tam soukrol1lou sko1u francouzsl{(~ho 
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a l'eckeho jazyka, zarovefi pHpravuje se k universitni docentul'e, Lec' 
l'ftzne pl'ekazky stavely se mu v cestu, tak ze l'oztrpcen odejel do Nemecka, 
kde nahodou setkal se s pastorel~l Bedl'ichem Muenchnem*) z Hessenska, 
ktery hledal osadniky do sti:itu ~1i:-;souri. Ten licil Hrubemu krajinu a ziti 
za oeeanem tak ycl.bive, ze Hruby se rozhodl vlast' svoji opustiti, a to 
tim spiSe, ze v nl dosavade setki:iva1 se jen s nezdarem i:L ze pomer:y 
nep:Hlis utesene zivot mu nelmllo ztrpcovaly. UmJ'sl S\'ftj uvedl ve skutek 

* )[uench p,'o:-];!yj) :-e pm:<Il'ji jal,o ph'dnl z:ilwpnfk a zakladalel ncmecl,ych o:-all \"t:~ 

hllll )[hsoul'i. 



!<t<ít Mixxoiirl. 21

roku 1834., kdy se svojí mladou chotí, dcerou dra. Jul. Alexandra z Brém,
odplul do Ameriky. Že neshledal Ameriku býti tím, ím si ji ve své

fantasii pedstavoval a jak mu ji byl Muench vylíil, .neteba ani podo-

týkati. Ze všeho mu vstíc dýchala cizota : ei nerozuml, pomry,
jaké zde našel, zdály se mu býti nespoádanými, divokými, emuž se

není ovšem co diviti.

Usadiv se v okresu Dark, ve stát Ohio, jal se rolniiti a rváti se

s neobdlanou americkou pdou o kus chleba. Každý uzná, že pro profe-

sora, práci nezvyklého, byla to práce krušná, která ho tížila v nezvyklých

pomrech jako olovo. Po 5 letech nechal farmaení a odebrav se do

msta Daytonu, v okresu Montgomery, pracoval v lékárn jako pomocník.

Že byl pilen a snaživ, domohl se brzy njakého jmní a zaídil si roku

1841. vlastní lékárnu v mst Piquae, v okresu Miami a podržel ji až do

roku 1852., kdy stal se na Oxfordské universit v Miami, v okresu téhož

jména, profesorem francouzské a nmecké ei a literatury.

Roku 1857. byl však nahrazen Nmcem a otevel si lékárnu ve

msteku Covingtonu, nedaleko msta Piquae.

Po obanské válce roku 1866. pesthoval se ze státu Ohio do státu

Illinoisu a otevel soukromou nmecko-anglickou školu ve msteku
Collinsvile, v okresu Madison, již ídil do roku 1870., kdy odešel ke své

dcei Adelin do St. Louis, provdané za Karla Alise, jenž býval nkdy
vydavatelem ,,Pozoru Amerického" a ,,Obanských List". Zemel tam
chudý 4. ledna 1882. ve vku 88 let, pekav manželku svou Amalii

o sedm rok. Byl to muž ryzé povahy, upímný ech a vlastenec srdce

zlatého.

První osadníci v StT Louis, Mo., jichž vtšina byli emeslníci a

nádenníci a menšina rolníci, konali cestu z ech pes New Orleans,

odkudž po ece Mississippi brali se do St. Louis.
Ze života jejich mnoho zajímavého vyprávti se nedá ; byl život

jejich, aspoíi na poátku, nepetržitou prací a strádáním. Pozdji ovšem
se mnozí dožili lepších as, ale i dosud jest v St. Louis málo ech,
které možno nazvati opravdu zámožnými, a se jim zle nevede, ponvadž
mají své domovy a celkem žijí dosti dobe.

Pemnozí ze starých osadník již zemeli a do smrti vrni zstali

své národnosti, ale nynjší pokolení stojí už na prahu úplného odná-

rodnní.

21 

roku 1834., kdy se syoji mladou choti, dcerou lira . .J ul. Alexandra z Brem, 
odplul do Amerik;\~. Ze neshledal Ameriku byti tim, elm S1 ji ye ~;;ye 
fantasii pi'edstaYoYal a jak mu ji byl Muench vylieil, .neti'eba ani podo
tYkati. Ze vseho mu vstHc dychala cizota: i'eci nerozumel , pomer~T, 

jake zde na~el, zdal~T se mu byti nespoi'adanymi, divokymi , cemuz se 
neni ovsem co diyiti. 

Usadiv se Y okl'esu Dark, ve state Ohio, jal se rolnieiti a rvati Sf' 

s neobdelanou americkou pftdou 0 kus chleba. Kazdy uzna, ze pro profe
sora, praci nezvykleho, byla to prace krusna, ktera ho tizila v nezvyklych 
pomerech jako oloyo. Po 5 letech nechal farmareni a odebrav se do 
mesta Daytonu, Y okresu Montgomery, pracoval v Iekarne jako pomocnik. 
Ze byl pilen a snaziv, domohl se brzy nejakeho jmeni a zaHdil si roku 
1841. vlastni 18lulrnu v meste Piquae, v okresu Miami a podrzel ji az do 
l'oku 1852., kdy stal se na Oxfordske universite v Miami, v okresu tehoz 
jmena, profesorem francouzske a nemecke l'eci a literatury. 

Roku 1857. byl vsak nahrazen Nemcem a otevl'el si lekarnu ve 
mestecku Covingtonu, nedaleko mesta Piquae. 

Po obeanske valce l'oku 1866. pfestehoval se ze statu Ohio do statu 
Illinoisu a otevi'el soukromou nemeckQ-anglickou skolu ve mesteeku 
Collins vile , v okresu Madison, jiz Hdil do roku 1870., kdy odesel ke sve 
dceti Adeline do St. Louisu, provdane za Karla Alise, jenz byval nekd~T 

vydavatelem "Pozoru Americkeho" a "Obcanskych Listft". Zeml'el tam 
chudy 4. ledna 1882. ve veku 88 let, preckav manzelku svou Amalii 
o sedm rokft. Byl to muz ryze povahy, upHmny Cech a vlastenec srdce 
zlateho. 

* 
Prvni osadnici v St~ Louisu, MQ., jichz vetsina byli l'emeslnici a 

nadennici a mensina rolnici, konali cestu z Cech pl'es New Orleans , 
odkudz po rece Mississippi brali se do St. Louisu. 

Ze zivota jejich mnoho zajimaveho vypraveti se ned a ; bylt' zivot 
jejich, aspon na pocatku, nepretrzitou praci a stradanim. Pozdeji ovsem 
se mnozi dozili lepsich casll, ale i dosud jest v St. Louisu maJo Cechft , 
ktere mozno nazyati opravdu zamoznymi, ac se jin} zle nevede, ponevadz 
maji sve domov;\T a celkem ziji dosti dobl'e. 

Premnozi ze starych osadnikft jiz zemi'eli a do smrti verni zftstali 
sve mirodnosti, ale nynejsi pokoleni stoji uz na prahu l1plneho odmi
rodnenf. 

---+----..--
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MiT\ý eský knz, jenž zavítal do St. Louis, byl P. Jindich
Lipovský, syn rytíe Václava Lipovského z Lipovic, majetníka Šttkovic
v echách. Narodil se roku 1818. ve Šttkovicích u Sedlan, konal

studia gymnasijní z poátku v dom otcovském a od 2. tídy u Piarist
v Praze, kde studoval též filosofii, jako chovanec tehdejšího konviktu.

Na to vstoupil do ádu jesuitského ve Štýrském Hradci, kde jako novic,

ítaje zprávy misionáské, pojal první myšlenku ku podobné pozdjší
innosti.

Vystoupiv po noviciáte z ádu, studoval v Solnohrade od r. 1846.

až do r. 1847. bohosloví, le rok 1848. vedl jej na pole vojenské. Byv
pijat 1. ervence téhož roku jako kadet k eskému pluku Paumgartenov
. 21., odebral se do Itálie, kde bojoval v bitvách u Novary a Mortary

a stal se r. 1849. poruíkem.

Prvý esko-katolický kostel sv. Jana Nepom. v St. Louis, Mo., vystavný r. 18.54.

Roku 1850. z vojenské služby vystoupil a odejel do Ameriky, do
msta St. Louis, kde vstoupil do semináe Corondolet.

Když skonil roku 1852. bohoslovecká studia, byla mu svena
st. -louiským biskupem redakce katolického listu ,, Herold des Glaubens"

a téhož roku byl v témž mst vysvcen a byl kaplanem pi nmeckém
kostele Panny Marie Vítzné na 3. ul.
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Pryy eesky knez, jenz zavital do St. Louisu, byl P. Jindrich 
Lipovsky, syn r;ytil-e Vachwa Lipovskeho z Lipovic, majetnika Stetkovic 
v CecluLch. N arodil se roku 1818. ve Stetkovicich u Sedlean, konal 
studia gymnasijni z pobttku v dome otcovskem a od 2. tffdy u Piaristu 
v Praze, kde studoval tez filosofii, jako chovanec tehdejsiho konviktu. 
Na to vstoupil do radu jesuitskeho ve Styrskem Hradci, kde jako novic, 
eitaje zprasy misiona.rske, pojal prvni myslenku ku podobne pozdejsi 
einnosti. 

Vystoupiv po novichUe z I-adu, studoval v Solnohrade od 1'. 1846. 
az do 1'. 1847. bohoslovi, lee rok 1848. vedl jej na pole vojenske. Byv 
p:Hjat 1. eervence tehoz roku jako kadet k eeskemu pluku Paumgartenove 
e. 21., odebral se do Italie, kde bojoval v bitvach u Novary a Mortary 
a stal se 1'. 1849. porueikem. 

;Z~5~~i£l~~:~'=:,·".~: 
~::::~::~~::;:"-: : ..... ' .. ,:::~:~ -=--~ --.. _ . .'. 

-----=---
Pr\'y ('csko-katoJicky kostcl s\'o .lana Xepom, \' 81. Louis, l'Io., \'ysta\,l'ny I', 18,,)·4, 

Roku 1850. z vojenske sluzby v;ystoupil a odejel do Ameriky, do 
fiesta St. Louisu, kde vstoupil do semincH-e Corondolet. 

Kdyz skoncil roku 1852. bohoslovecka ' studia, byla mu sverena 
st. -louiskym biskupem rcdakce katolickeho listu "Herold des Glaubens" 
a tehoz roku byl v temz meste vysvecen a b;yl kaplanem pl-i nemeckem 
kostele Panny ::\farie Vitezne na 3. ul. 
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Motisgr. Josef Hessoun,

tvrce osady sv. .lana Nepom. v St. Louis, Mo., a neiiiiavny vdce

katolickvch ech v Americe.
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Psobil pak pi zizování eské farní osady v St. Louis, prvé to

esko-katolieké osad.\' ve Spojených Státech.

V beznu, roivu 1854. podával jmenovaný knz poprvé v St. Louis

esko-katolickým dítkám Tlo Pán a pes etné pekážky poal tamtéž

Ivoncem zmínného roku, podporován hlavn kanovníkem Václavem

Pšinou, stavti vlastní kostel, a to na osadním pozemku na rohu ulic

Soulard a Rosatti (nyní jedenáctá ulice).

Byl to ovšem kostelíek pouze devný a postavený z vtší ásti

iia dluh, jak se dje obyejn pi všech náboženských obcích v Americe,

Když pak byl chrám Pán postaven, zasvtil jej P. Lipovský k úct

sv. Jana Nepomuckého a upravil pod ním místnost' pro školu a obydlí

pro uitele a za sakristií skromný píbyteek pro sebe.

Bylo to 20. dubna, roku 1855., když sloužil P. Lipovský v onom

kostele prvou mši svatou, kdežto 16. kvtna téhož roku ml tamtéž

prvou velkou mši vyhlášený tehdy misioná De Smett.

Prvým uitelem ve škole pod kostelem byl František Pešek,

pocházející ze Sázavy u Uhl. Janovic, jenž též ídil kostelní hudbu

a zpv.
P. Lipovský byl však pi zmínné eské osad faráem pouze do

ledna roku 1857., kdy se odebral do Evropy. Za krátko se však opt
vrátil do Ameriky, kde se odebral do Filadelfie k biskupu Janu N.

Neumannovi (rozenému echo-Nmci z Prachatic z ech, o jehož blaho-

eení se jedná) a stal se tamtéž faráem.

Roku 1860. vydal se na cestu do íma, odkud byl poslán do

Anglie, kde psobil jako misioná v Londýn, v Rugby, Newportu

a Cardiffu, až ho poslal roku 1862. apoštolský prefekt P. Lud. Ambrosi

do íny, jako katolického knze pi anglickém pozemním vojsku.

Pistav v Hong Kongu, odebral se do hlavního tábora v Šanghaji.

kde setrval až do roku 186í]. Onemocnv téhož roku následkem nezdra-

vého podnebí, navrátil se do Anglie, pi emž navštívil s^•ou rodnou

vlas a pobyl krátký as v pražském kláštee Minoritu.

Obdaiv pak eské museum stkvlým darem z cesty, odebral se

zpt do Londýna. Zemel v Praze, dne 6. dubna r. 1894. v nemocnici

Milosrdných Bratí.

Nástupcem P. Lipovského v osad svatojanské v St. Louis, Mo.,

stal .se P. František Trojan, rodilý Moravan, jenž byl díve, než se stal

v Americe knzem, vychovatelem u jakési vrchnosti ve Vlaších. Pod

jeho správou nastaly však tenice a rozmíšky mezi ním a osadníky.

Ve škole pestalo se vyuovat, eské dti rozešly se do rzných okol-

ních škol, osadního dluhu pibývalo a ol^ec se rozpadávala, ím dále,

tím více.

Konen roku 1864. byl P. Fr. Trojan jinam pesazen a kostel byl

zaven. Tento stav trval až do 4. íjna 1865., kdy pibyl do St. Louis

P. Josef Hessoun. jenž se narodil 8. srpna 1830. ve Vrcovicích u Zahoí

v kraji píseckém.

Pftsobil pak pl"j 7.:l'izo,'{mi l'eske fa1'nl osm1y y Ht. Louisu, pI'n~ to 
(:e~ko-Imtoli('ke osad~' Y£' Spojenych Sbttech. 

V bi·eznu. roku 1b:5-1-, po(hi.ntl jmenoY'l1lJ~ knez popI'Ye y St. Louisu 
eesko-katolick;)~m ditlGllll 'relo Pane a pI'es eetne pI'ebl~ky poeal tamte~ 

koncem zlllineneho rob.l, podporo,'an hlayne kanovnikem Vaclavem 
Pesinou, stayeti Ylastni kostel, H to na osadllim pozemku na rohu ulic 

. ~oulard a Rosatti (nyni jedemlctu ulice). 
Byl to oysem kostelicek pouze di'eyeny a posta,reny z vetsi casti 

na dluh, jak se deje ob~ycejne pi'i vsech nabozenskych obcich v Americe, 
Rdyz pak byl chram P~lne postaven, zasyetil jej P. Lipovsky k ucte 
sv. Jana Nepollluckeho a upravil pod nim mistnost' pro skolu a obydli 
pro ucitele H za sakl'istii skromny pHbyteeek pro seber 

Bylo to 20. dubna, l'oku 1855., kdyz slouzil P. Lipovsky,' on om 
kostele prvon m;i s,'atou, kdezto 16. In'etna t(~hoz roku mel tamte~ 

. prvou velkou lll~i vyhlaseny tehdy lllisiomU' De Smett. 
Prvym ucitelem ve skole pod l{ostelem byl Frantisek Pesek, 

pochazejici ze Saza vy u UhI. J anovic, jenz tez Hdil kostelni huc1bu 
a zpev. 

P. Lipovsky byl vsak pH zminene ("eske osade fal'{d"em pouze do 
ledna rokll 1857., kdy se odebral do EvI'Ol)Y. Za kl'atko se vsak opet 
vnttil do Amel'ik~r, kde se oc1ebl'al do Filadelfie k biskupu Janu N. 
Neumannovi (l'ozenemu Cecho-Nemci z Pl'achatic z Cech, 0 jehoz blaho
l' eeeni se jedna) a stal se tamtez faral'em. 

Roku 1860. vydal se na cestu do Rima, odkud byl poslan do 
An~.die, kde p{bobil jako mislomtl' v Londyne, v Rugby, Newpol'tu 
tt Cal'diffu, az ho poslal roku 1862. al)Ostolskf pl'efekt P. Lucl. Ambrosl 
do Ciny, jako katoli('keho kneze pH anglickem pozemnim vojsku. 

Pi'istaT y Hong Kong-u, odebl'al se do hlavniho tabOl'H y Sanghaji, 
kde setrval HZ do roku 185H. Ollemocnev tehoz roku na~lec1kem nezdra
veho poclnebi, mnTettil se do Anglie, pH eelll~ navsti,·il SYOU rodnou 
vlast' a pob.yl kratkf eas y prazsln~m kh'Lstei'e ~1illorit{L 

Obdai'iy pak cE'ske museum ~tkvelym dal'em z cest,y, odebral se 
zp~t do LondynH. Zeml'el v Praze, dne 5. dubna r. H~D-1-.. " nemocnici 
Milosrdnych Bra tN. 

Nastupcem P. Lipoyskeho y o~ade SYHtojell1ske v St. Louisu, ~10., 
stal se P. FrantiSek 'rl'ojan, l'odily ~'[orayan, .ien~ byl dH,'e, nez se stal 
,- Amedce knezem, vycho,'atelem u jake~i 'Tchnosti y~ Vla';:ich. Pod 
jc·ho s]H',h'Oll na~taly vsa1\: ti'enic(' a l'ozmiSky mezi nim a osac1niky. 
Ve s1\:ol£' pl'e~talo se v;Ylleovat, c-cske c1Ni rozesly ~e do rftzn)~ch oko1-
nleh skol, osadniho dlllhu pHhy,ralo a 01)('(' ~e 1'0zpac1ci. Yala, elm chlle, 
tim vice. 

Klmcc-ne l'oku It'G--L b.v1 P. Fr. 'rl'ojan jinHlll pl'esazen H kostel byl 
za d"en. 'r<"llto sbn' tITul a~ do -1-. Njna Lt)()~)., kdy pEb."1 do St. Louisu 
P. Josef Hessoun. jellz s(' nal'odil ~. Sl'})IlU l~gO. '-I.:' Vl'C'ovicich u ZahoH 
,r kl'aji pi~e('kelll. 



Kostel s\
. Jana XejKiiii. v Si. I,ouis. Mo.. postaxeny po c-ycloiui v. KSlMi.

• 

Koslel sL .lana X.:-pnm. \. ~1. Louis, ~lo., p()"t a \"{'n~~ po eyl'lollu \', ].'~!Hi. 
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Studoval gymnasium v Písku a bohosloví v Budjovicích, kde byl

vysvcen 31. ervence roku 1853.

Kaplanoval pak v Sedleci u Blatné a v Jinín u Strakonic. Uvázav
se v úad duchovního správce rozhárané osady st. -louiské, již za ti
msíce uplatil tento knz více než dva tisíce dolar (pes 9 tisíc korun)

obnášející kostelní dluh, povolal z ech Jana Žaloudka, poduitele v Blé
u Plas, v Plzeílsku a ustanovil ho uitelem.

Zároveíi pijal ješt druhého uitele Václava Martínka, píbram-
ského rodáka, k vyuování angliin.

Uilo se opt ve staré škole pod kostelem ; ponvadž však táž

byla brzy dtmi peplnna, a dva uitelé v jedné školní svtnici vyuo-
vati nemohli, zakoupil P. Jos. Hessoun na jae roku 1867. ti staveništ
v délce 70 stop vedle osadního pozemku (na rohu ulic Soulard a Rosatti)

za znanou cenu 9000 dolar a postavil na nich roku 1869. novou zdnou
školní budovu v délce 60 a šíce 37 stop, se tymi prostrannými
školními svtnicemi, z nichž byly dv v pízemí a dv v 1. poschodí.

V druhém poschodí pak byla velká sin k rzným schzím, spolko-

vým i jiným. Stavba stála bezmála 10,000 dolar.

V nové Škole poalo se vyuovati ve tech tídách ; ve dvou
vyuovaly školní sestry, zdržující se v blízké nmecké osad ss. Petra

a Pavla a v tetí tíd vyuoval vtší chlapce uitel Žaloudek.

Z jara roku 1870. pikroeno ke stavb nového cihlového kostela,

a bylo lía škole ješt více než $4000 dluh. V msíci beznu byl starý

devný kostelíek rozboen, a na témž míst vystavn za $30,000 nový
chrám ve slohu isf gotickém, v délce 114 a šíce 62 stop. Pi
dokonení stavby bylo $23,000 dluh.

Ponvadž bydlil P. Jos. Hessoun stále ješt v malém, chatrném
domku, postavena roku 1878. zdná, úhledná farní budova za $5000.

Roku 1880. zakoupen za $6500 pozemek naproti kostela, fae
a škole, na druhé stran ulice a roku 1881. koupen ješt jeden pozemek
za S3000.

Roku I884. postavena pak nová velká Školní budova naproti

kostelu a fae, v níž jest 5 velkých školních svtnic, v nejhoejším
poschodí spolková a divadelní sífi se vkusným jevištm a v iDízemí byt

pro uitele.

Starší chlapce vyuuje nyní uitel Josef Balín, jenž se narodil

roku 1848. v Lišné u Zbirova v echách ; v ostatních tídách vyuují
Školní Sestry, pro které zízen roku 1887. pkný píbytek.

Roku 1889. koupen pozemek na McNair ave. a Pestalozzi ul.,

mící 248 pi 125 stopách, za $9000 pro zízení nové osady. Když však
pozdji naskytlo se lepší místo, byl díve zakoupený pozemek prodán,

a koupena celá sekce na Nebraska, Oregon, California, Texas, lowa
a Ohio ulicích, mezi Crittenden a Arsenal ul. Pozemky tyto byly

rozparcelovány, výhodn prodány a za vytžené peníze na Oregon ave.
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Studoval gymnasium v Pisku a bohoslovi v Budejovicich, kde byl 
v.\'svecen 31. cervence l'oku 1853. 

Kaplanoval pal\: v Sedleci u Blatne a v Jinine u Strakonic. Uvaza,v 
~e v lil'ad dllchovniho spntvce rozh{u'ane osady st. -louiske, jiz za tri 
mesice uplatil tento knez vice nez elva tisice dolarft (pres 9 tisic korun) 
obna5ejici kostelni (lluh, poyolal z Cech J ana Zaloudka, podu(,jtele v Bele 
u Plas, ,. Plzefisku a ustanoyil ho ucitelem. 

Zaroyen p:l-ijal jeste druheho ucitele Vaclava Martinka, pHbram
~k<~ho rodaka, k 'TYl.l(~~ovani anglieine. 

Deilo se opet ve stare skole pod kostelem; ponevadz vsak taz 
byla brzy detmi pi'eplnena, a elva ueitele v jedne skolni svetnici vyuco
vati nemohli, zakoupil P. Jos. Hessoun na jare roku 1867. th staveniste 
v deIce 70 stop vedle osadniho pozemku (na rohu ulic Soulard a Rosatti) 
za znaenou cenu 9000 dolarft a postavil na nich roku 1869. BOVOU zdenou 
skollli budovu v deIce 60 a ';irce 37 stop, se ctYI'mi p1'ost1'annymi 
skolnimi s,'etnicemi, z nichz byly dve v pfizemi a elve v 1. poschodi. 

V elruhem poschodi pak byla vellni sin k rftzn'y~m schuzim, spolko
,'ym i jin'y~m. Stavba-stala bezmala 10,000 dolal'ft. 

V nove skole pocalo se vyueovati ve tl'ech tHdach; ve dvou 
yyucovaly skolni sestry, zdl'zujici se v blizke nemecke osade :-:is. Petra 
a PavIa a v treti tHdc vyueoval ,retSi chlapce ucitel Zaloudek. . 

Z ja1'a roku 1870. pI'iluoceno ke stavbe noveho eihloveho kostela, 
ae bylo lia skole jeste vice nei $-1000 dluhu. V ffiesici bl'eznu byl 8ta1'y 
(Heven)? kostelicek rozbol'en, a na temz miste vystaven za $30,000 novy 
chrclill ve slohu eisie gotickem, v deIce 114 a sirce 62 stop. PH 
dokonceni stavby bylo $23,000 dluhu. 

Ponevadz bydlil P. Jos. Hessoun stale jebte v maIem, chatrllem 
domku, i)osta vena roku 1878. zdena, 1ihleclna farni buc10va za $5000. 

Roku Ib80. zakoupen za $6500 pozemek nap1'oti kostel'u, fare 
a ~kole, na c1ruhe strane ulice a roku 1881. koupen jeste jeden pozemek 
za 83000. 

Roku 18bi. posta vella pak nOV{L velka ;kohli buclova napl'oti 
kostelu a fal'e, v niz jest 5 velkJ~ch skolnich ~h'etnic, v nejhol'ejSim 
poschodi spolkov{L a divadelni sin se vkusnym jevistem a v pHzemi byt 
pro ucitele. 

Star;i chlapce vyucuje nyni ncitel Josef Balin, jenz se narodil 
l'oku 18-18. v LBme u Zbi1'oya v Cechach: v ostatnich tH(l{lCh vYllcnji 
Skolni Sestry, pro ktere zl'-izen l'oku lR87. pekny pHbytek. 

Roku 18~!1. koupen pozeinek na :McNair a\,e. a Pestalozzi ul., 
mefici 2·18 pH 12;:) stopach, za $!1000 pro zl'izeni nove osady. Kdyz vsak 
pozdeji naskytlo se lepsi misto, byl cHive zakoupeny pozemek prodan, 
a koupena cela sekce na Nebraska, Oregon, California, Texas, Iowa 
a Ohio ulicfch, mezi Crittenden a Arsenal ul. Pozemky tyto byly 
rozparceloyany, yyhodne produny a za vytezene penize na Oregon aye. 
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postaven roku 189"). P. Jos. Hessounem ješté jeden eský katolický

kostel a zasvcen byl sv. Václavu.

Nesmíme také pominouti mlením, že P. Jos. Hessoun, chtje
zaíditi katolický asopis, koupil spolen s knžími Jos. Molitorem,

faráem osady sv. Václava v Chicagu, zvnlým Augustinem Langem,
tehdy duchovním správcem osady sv. Vavince v okresu Kewaunee ve

Wisconsinu, Fr. Mikotou, již zemelým faráem osady ve Spillville,

v low a Josefem Malým, nyní na odpoinku ve Springfield-Corners,

ve Wisconsinu zaniklý st.-louiský týdenník ,,Pozor Americký" za $850,

promnil jeho název v ,, Katolické Noviny" a penesl je do Chicaga, kdež

poaly vycházeti roku 1868. jako týdenník. Z ech dostával literární

píspvky od Fr. Pravdy a Fr. Šmata.

Než první tento podnik se nezdail. ,, Katolické Noviny" po
necelém roce pestaly vycházeti.

Roku 1871. pistoupil opt P. Jos. Hessoun k vydávání katolického

týdenníku ,,Hlasu" a to v St. Louis, Mo.
,
jenž však ješt téhož roku

zanikl. R. 1873. poal jej však znovu vydávati a týž vydává se do dnes.

,,Hlas" byl redigován z poátku Msgrem. Jos. Hessounem a uite-

lem Janem Žaloudkem : pozdji velp. Ehrenbergrem. Prvním však stálým

redaktorem ,,Hlasu" byl Frant. Novák. Narodil se r. 1847. v Králové
Hradci. Studoval gymnasium v eských Budjovicích a 2 roky bohosloví

v Praze a pak v St. Francis, Wis., avšak pro nezhojitelnou padoucí

nemoc nemohl býti vysvcen na knze. ,,Hlas" svdomit redigoval po
9 let, až dne 6. ledna 1884. padl pi záchvatu padoucí nemoci na hranu
pohovky a zlomil si vaz. Smr následovala okamžit. Byl mužem zbož-

ným, povahy ryzí, mrav bezúhonných a obsáhlého vzdlání.

Po nm byl redaktorem ,,Hlasu" Josef J. Novák. Narodil se roku
1860. v Lišov v echách. Studoval gymnasium a theologii v eských
Budjovicích a v St. Francis, Wis., ale necít se povolaným ku stavu

knžskému, vnoval se uitelství a byl uitelem v Heidelbergu, Minn.
Od r. 1884. byl redaktorem ,,Hlasu" až do své smrti r. 1901. Byl mužem
pracovitým, povahy mírné a ušlechtilé.

Redaktorem ,,Hlasu" jest nyní Hynek Dostál. Narodil se 29.

prosince roku 1871. v Boršicích u Velehradu na Morav. Absolvovav
gymnasium, studoval na hornické akademii v Píbrami a pak na práv-

nické fakult v Praze, kde absolvoval státní úetnictví. Do Ameriky
pijel na podzim roku 1898., byv svým bratrem, zvnlým knzem Jos.

Dostálem, povolán za uitele na esko-katolickou školu ve Spillville, la.

Po dvou letech stal se redaktorem esko-katolického denníku ,,Národa"
v Chicagu a potom farmail v low. Od srpna roku 1902. rediguje

,,Hlas" a 'tyto ,,Djiny echv Amerických."
Dne 27. kvtna 1896. zuila, jak známo, v St. Louis hrozná

vzduchová smrš, která zniila nádherný kostel sv. Jana Nepomuckého,
poškodila farní budovu a neušetila ani staré školní budovy a píbytku
Sester. Také poškodila novou školu a spolkovou sí, ímž byl vývoj

postan:>n l'oku I tlD~). P. .J os. Hessounem jeste jeden <::esky katoliclr;)~' 
kostp1 a zasyecen byl SY. Vacla"ll. • 

Ne~millle take pominouti m1<':enim, ze P. Jos. He~soull, chteje 
zaHditi Irato1icky ea~opis, koupil spo1eene s kllezimi J os. Molitorem, 
fUral'em osady sv. Vaclava v Chicagu, z,'eenelym Augustinem Langem, 
tehd:y duchovnim spntvcem osady sv. Vavl'ince v okresu Kewaunee ve 
\Yiseollsinu, Fr. l\iikotou, .liz zeml'elym far~a'em osady ve Spillville, 
y lowe a Josefem Malym, nyni na odpocinku ve Springfield-Corners, 
H" \Visconsinu zanikly st. -louisky tydennik "POZOl' Americky" za $850, 
proll1enil jeho nazev v "Katolicke Noviny" a pl"enesl je do Chicaga, kdez 
pocal:r ,'ycluizeti roku 1868. jako tydennik. Z Cech dostaval literarni 
pNspevIry 0(1' Fr. Pravdy a Fr. Smata. 

Nez prvni tento podnik se nezdafil. "Katolicke Noviny" po 
nece1em roce pi'estaly v~'chazeti. 

Roku 1871. pHstoupil opet P. Jos. Hessoun k vydavani katolickeho 
tJ~denniku "Hlasu" a to v St. Louisu, :Mo., jenz vsak jeste tehoz roku 
zanikl. R. 1878. pocal jej vsak znovu vydavati a tyz vydava se do dnes. 

"Hlas" byl redigovan z pocatku Msgrem. Jos. Hessounem a ucite
lem J anem Zaloudkem : pozdeji velp, Ehrenbergrem. Prvnim vsak stalym 
redaktorem "Hlasu" by1 Frant. Novak. Narodil se r. 1847. v Kr~Uove 
Hradci. Studoval gymnasium v Ceskych Budejovicich a 2 roky bohoslovi 
v Praze a paIr y St. Francis, 'Wis., avsak pro nezhojitelnou padouci 
nemoc nemohl byti vysvecen na kneze .. "Hlas" svedomite redigoval po 
9 let, az dne 6. ledna 1884. padl pH zacln'atu padouci nemoci na hranu 
poho\'l{S a zlomi1 si vaz. Smrt' nas1edova1a okalnzite. Byl muzem zboz
nym, povahy ryzi, mravu bezuhonnych a obsah1eho vzdelani. 

Po nem by1 redaktorem "Hlasu" Josef J. Novak. Narodil se roku 
1f;(j0. v LiSove v Cechach. Studoval gymnasium a theologii v Ceskych 
Budejovicich a v St. Francis, vVis., ale necite se po,-olanym ku sta,'u 
knezskemu, veno,-a1 se ucite1stvi a by1 ucite1em v Heidelbergu, :Minu. 
Od 1'. 1884. byl redaktorem "Hla~u" az do sve smrti r. 1901. By1 muzem 
pl'aeovitym, povahy mirne a uslechtile. 

Redaktol'em "Hlasu" jest nyni Hynek Dost<ll. N arodil se 29. 
}Jl'osince l'oku 18i I. v Borsicich 'll Ve1ehradu na 1Iorave. Abso1vovav 
gymnasium, studontl nn hornicke akademii v PNbrami a pak ua Pl'a ,-
nieke fakulte v Pnll~e, kde <1bso1voval statni 'l1cetnictvi. Do Ameriky 
pl'ijel na poc17:im roku lROS., by" svym bratrem, zve<::nNym knezem .los. 
Dostalem, povo1<in za ueitelc na eesko-katolickou skolu ve Spilh-ille, la. 
Po dvou leteeh stal se redaktorclll eesko-katolickeho denniku "N<l.roda" 
v Chicagu a potom iarmal'il "lo,,'e. Od srpna roku 1002. redigujc 
., Hlas" a -tyto :,Dejiny Cee-huy AmeriekYeh." 

Dne :!i. k,'etna If'06. zuHla, jak im <I. 1110 , v St. Louisu hrozmi 
,'zduchoyu smrsf, ktera znieila midhcl'ny kostcl fn-.• Jana Nepomuckeho, 
poskodila farni budoyu a neusetl-ila ani stare skolni budo,-y a pfibytku 
Sester. Take poskodila noyou skolu a spolkoyou siIT, ~im% by1 vyyoj 



esko-katolická Škola a spolková sin v osad sv. Jana Xepomuckého v St. Louis. Mo.

vvstavná r. 1884. Pohled se strany jižní.

Cesko-katolick:i ;kola a spolkoni Sill Y osade S\'. Jana Xepomuckeho \' St. Louis. ~Io .. 

\'ysta\'en~i r. 188-1. Pohled se stl'any .liznf. 



30 J^éj^f^y echv Amerických.

eské katolické obce v St. Louis na as zastaven, avšak obec se opt
brzy z této pohromy úpln zotavila.

A vše to dokázal bývalý kaplan v Sedleci a Jinín u Strakonic,

jenž již tehdy obracel na se zraky celého okolí jako výmluvný kazatel,

bezúhonný knz a dobrodinec chudých. Proto byl již tam milován svými
farníky a okolními knžími a byl též milákem zvnlého biskupa
budjovického, Jana Valeriana Jirsíka.

V Americe pak se nesly jeho snahy zase jen k povznesení eského
katolického lidu. Staral se všemožn, aby v eských osadách se eský
jazyk co nejdéle udržel. Kráeje ped svým lidem, vedl jej neohrožen
v ped a pomáhal mu, kde jen .mohl. Konal nesíslnkráte misie

v rzných eských katolických osadách a takoka žádná významnjší
esko-katolická slavnost' se nekonala, aby pi ní neml slavnostního kázaní.

Mnohý eský kostel na dalekém západ obdržel od nho cennou okrasu

a mnohému neštstím postiženému katolíku dostalo se od štdrého
,,St.-Louiského Tatíka" (jak všeobecn zván) pomoci a úlevy.

Ba i celé, živelní pohromou postižené obce, dostaly jeho prosted-
nictvím hojnou podporu. Ano, vskutku msgr. Jos. Hessoun žil jen pro

eský katolický lid a mládež, v jejíž duši vštpoval lásku k eskému
jazyku.

Nemén staral se i o to, aby jeho lid etl eské knihy. Seznam
farní knihovny osady sv. Jana vykazuje pes 1500 knih obsahu zábavného
i pouného. Taktéž spolkový život rozkvetl pod jeho správou hojnou

mrou. Má nyní esko-katolická obec v St. Louis asi 24 katolické

spolky, z nichž nejstarším je spolek sv. Václava. A tchto úspch
dodlal se msgr. Jos. Hessoun svojí vzácnou energií, vlídností, prozíra-

vostí a diplomatickým jednáním.

Ovšem podezívali zaasté mnozí i z jeho osady ty nejlepší jeho

úmysly, splácejíce jeho dobré skutky nevdkem, avšak msgra. Jos.

Hessouna povznášelo vdomí, že snažil se obtav dosíci dobra pro

katolické ešstvo, a proto musí uznat i jeho svobodomyslní odprci, že

byl nejen horlivým knzem, ale i vrným echem, nejen mužem pocti-

vým, ale i pravým apoštolem Kristovým.

Než rozlouíme se nadobro s msgr. Jos. Hessounem a osadou

sv. Jana Nepomuckého, chceme ješt zmíniti se o nkterých událostech.

Když síly jednoho duchovního správce pro tak velikou obec

nedostaovaly, ustanoven byl koncem záí roku 1879. pi kostele sv. Jana
Nepomuckého za druhého knze P. Josef Maria Rozséva, pocházející

z Chlumu u Hoic, kde .se narodil 30. dubna roku 1853. Pibyv roku

1878. do Ameriky, byl 29. záí roku 1879. v seminái sv. Františka

u Milwaukee ve Wisconsinu vysvcen na knze.

Po dvouletém pobytu v St. Louis ujal .se duchovní správy esko-
nmecké osady v Rock Creek, Mo., asi 26 mil od St. Louis vzdálené.

30 IJejiJ/y Cecldfl} AmeJ·ick!/ch. 

eeske katolicke obce v St. Louisu na cas zastaven, avsak obec se opet 
brzy z teto pohromy llplne zotavila. 

A vse to dokazal byvaly kaplan " Sedleci a Jinine u Strakonic, 
jenz jiz tehd;y obracel na se zrak~T celeho okoli jako vymluvny kazatel, 

. bezllhonny knez a dobrodinec chudych. Proto byl jiz tam milovan svymi 
farniky a okolnimi knezimi a byl tez milackem zvecneleho biskupa 
budejovickeho, J ana Valeriana Jirsika. 

V Americe pak se nesly jeho snahy zase jen k povzneseni ceskeho 
katolickeho lidu. Staral se vsemozne, aby v ceskych osadach se cesky 
jazyk co nejdele udrzel. Kraceje pI'ed svym lidem, vedl jej neohrozene 
" pI'ed a pomahal mu, kde jen .mohl. Konal nescislnekrate misie 
v rftznych ceskych katolickych osadach a takoi'ka zadna vyznamnejsi 
cesko-katolicka slavnost' se nekonala, aby pH ni neme! slavnostniho kazani. 
~Inohy cesky kostel na dalekem zapade obdrzel od neho cennou okrasu 
a mnohemu nestestim postizenemu katoliku dostalo se od ~tedreho 

"St.-Louiskeho Taticka" (jak vseobecne zvan) pomoci a ulevy, 

Ba i ceIe, zivelni pohromou postizene obce, dostaly jeho prosti'ed
nictvim hojnou podporu. Ano, vskutku msgr. Jos. Hessoun zil jen pro 
cesky katolicky lid a mladez, v jejiz dusi vstepoval lasku k ceskemu 
jazyku. 

Nemene staral se i 0 to, aby jeho lid cetl ceske knihy. Seznam 
farni knihovny osady sv. Jana vykazuje pl'es 1500 knih obsahu zabavneho 
i poucneho. Taktez spolkovy zivot rozkvetl pod jeho spravou hojnou -
merou. Mat' nyni cesko-katolicka obec v St. Louisu asi 2-1 katolicke 
spolky, z nichz nejstar~im je spolek sv. Vaclava. A tech to uspechft 
dodelal se msgr. Jos. Hessoun svoji vzacnou energii, vlidnosti, prozira
vosti a diplomatickym jednanim. 

Ovsem podezfivali zacaste mnozi i z jeho osad~T ty nejlepsi jeho 
11mysly, splacejice jeho dobre skutky nevdekem, avsak msgra. Jos. 
Hessouna povzna;elo vedomi, ze snazil se obetave dosici dobra pro 
katolicke Cesstvo, a proto musi uznat i jeho svobodom~Tslni odpftrci, ze 
byl nejen horlivym knezem, ale i vernym Cechem, nejen muzem pocti
vym, ale i pravym apostolem Kristovym. 

Nez rozloucime se nadobro s msgr. J os. Hessounem a osadou 
sv. Jana Nepomuckeho, chceme je~te zminiti se 0 nekterych udalostech. 

Kdyz sHy jednoho duchovniho spravce pro tak velikou obec 
nedostacovaly, ustanoven byl koncem za;H roku 187n. pH kostele sv. Jana 
Nepomuckeho za druheho kneze P. JQsef Maria Rozse,Tac, pochazejici 
z Chlumu u Horic, kde se narodil 30. dubna roku 1853. PHbyv roku 
1878. do Ameriky, byl 29. zafi roku 1879. v seminal'i S". Frantiska 
u Milwaukee ve "\Visconsinu vysvecen na kneze .. 

Po dvouletem pobytu v St. Louisu ujal se duchovni spravy cesko
nemecke osady v Rock Creek, Mo., asi 26 mil od St. Louisu vzdalene. 
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Po odchodu Icnéze toho, dostalo se P. Jos. Hessoiiiiovi vydatné
pomoci v P. Josefovi Koudelkovi, dívjším farái eské katolické obce
sv. Prokopa v Cleveland, ve státu Ohio. Avšak za rok, povolán byv
svým biskupem Gilmorem zpt, odešel zmínný knz do msta Clevelandu
a nástupcem jeho stal se v záí roku 1883. P. Ant. Petr Houš, jenž se

narodil 7. srpna 1857. v Bohuslavicích u Kyjova na Morav.
Vystudovav gymnasium v Mikulov, vstoupil v Mnichov do ádu

františkánského a byl roku 1882. na knžství vysvcen. V listopadu

téhož roku poslán byl svým vrchním do kláštera františkánského
v Louisville, ve státu Kentucky, stav se pak, jak již eeno, kaplanem
v osad sv. Jana Nepom. Tam sestavil a vydal roku 1890. za pomoci
esko-aflierického duchovenstva k poct 251etého jubilea P. Jos. Hessouna
,, Krátké Djiny a Seznam esko-Katolických Osad ve Spojených Státech

Amerických" : ale zpsobiv si nezdaenými spekulacemi finanní nesnáze
opustil svatojanskou osadu.

Roku 1900. stal se duchovním správcem esko-katolické osady
v Allegheny City, v Pennsylvanii. Obec tu však dlouho nespravoval.

Nastaly v osad rzné sváry a P. A. P. Houš z osady té odešel.

Nyní je.st faráem slovenské katolické osady v Houtzdale, ve státu

Pennsylvania.

Pro churavos msgra. Jos. Hessouna stal se dne 15. bezna 1900.

administrátorem obce svatého Jana Nepomuckého P. Karel A. Bleha,

a P. Jan Fr. Tichý z astolovic v echách, kde se narodil 12. ervence
roku 1869., zastával krátkou dobu místo kaplana. Studoval gymnasium
v Rychnov nad Knžnou a bohosloví v Hradci Králové. Byv vysvcen
na knze roku 1892., psobil na rzných místech v echách. Roku 1898.

pibyl P. J. Fr. Tichý do St. Louis a hned se odebral do Rock Creek,

Mo. Pak byl výpomocným kaplanem v St. Louis, kdež i^sobil až do

svého odjezdu do Clevelandu, kde stal se koncem ervna 1901. faráem
slovenské katolické osady svatého Ladislava.

Ml však tam mnoho nesnází a odporu s velkou ástí svých

osadník, proto odejel poátkem roku 1902. do ech, odkudž se vrátil

koncem téhož roku zase do Clevelandu. Když mu pak clevelandský

biskup nechtl dáti faru, zarazil v Clevelandu slovenskou neodvislou

katolickou obec. Z té píiny ho biskup z církve vyobcoval.

Na jeho místo v St.* Louis nastoupil v dubnu, roku 1901. do

Ameriky pibylý P. Leopold Štefl, pocházející z Blska u Vodfian, kde
narodil se 15. listopadu 1876. Studoval gymnasium a bohosloví

v eských Budjovicích, kde byl roku 1899. na knze vysvcen. Do
svého píchodu do Ameriky kaplanoval ve Štkni u Písku.

Za správy P. -K. A. Blehy zakoupen pozemek vedle starší školy

za S1800, nov vymalován kostel sv. Jana Nepomuckého za $2700 a minulý

rok v nm zavedeno spodní topení parou v cen $2300.

Jak již díve eeno, vystavn roku 1895. P, Jos. Hessounem ješt
jeden esko-katolický kostel a to na Oregon ave. a zasvcen sv. Václavu,

v 
('(I,/,lfI' • f 1I/1'/·;I·/.'1;dl. 

Po o<1('hodu kneze toho, c1ostalo se P: .los. Hessounovi vydntne 
pomoci " P . .Tosefoyi l\:oudelkovi, dNv0jsim faral'i ee~l{(~ katolicke obce 
SY . Prokopa v Clen:-land, ve statu Ohio. Avsak za rok. povolan byv 
s"~~m bis]mpem Gilmorem zpet, oc1esel zminE'my knez do mesta Cle,'elanc1u 
a lUlstnpcem jeho stal se v zaN roku It)83. P. Ant. Petr Houst', jenz se 
llarodil 7. Sl'pnn li-l57. y Bohusla,vicich u KyjOVH, nn ~Iorad~l. 

Vystllc10nlv gymnasium ,- :\IikuIo,'e, vstoupil y :\lnichov8 do hi.du 
fl'antiskclnskeho a byl roku 188:2. na knezstvi vysvecen. V listopadu 
tehoz l'oku poslan b,d svym vrchnim do khtstel'a frantislnl,nskeho 
y Louis,Tille, ve st<l.tu Kentucky, ~tav se pnk, jak jiz i'eeeno, kaplanem 
v osade sv. .lana Nepom. Tam sestavil a vydal 1'oku 1~90. za pomoci 
cesko-afherickeho dudlo,Tenstva k pocte 251eteho jubilea P. Jos. Hessouna 
.,Knltke Dejiny a Seznam Cesko-Katolickych Osad ve Spojenych Statech 
Amel'ic:kych": ale zpnsobi,' si nezelai'enymi spekulacemi financni ne~naze 
opu~til svatojanskou osaelu. 

Roku 1900. stal se duchovnim spntvcem cesko:katolicke osadJ' 
v Allegheny City, ,'Pennsylvanii. Obec tu vsak dlouho nespravoval. 
Nnstalyf ,? osade ruzne sv~try a P. A. P. Houst' z osaely te ode~el. 

~yni jest fara.l'em slovenske katolicke osady v Houtzdale, ye statu 
Pennsylvania. 

Pro chul'n,'ost' msgra. Jos. Hessouna stal se dne 15. bi'ezila 1900. 
ndministratorem obce s,!ateho Jana NepomuclH~ho P. Karel A. Bleha, 
a P. Jan Fr. Tichy z Castolovic v Cechach, kde se na1'odil 12. cervence 
roku 1869., zastaval kratkou dobu misto kaplana. Studoval g;ymnasium 
v Rychnove nad Kneznou a bohoslovi v Hradci Kralove. By,· vysvecen 
na kneze 1'oku 1892., pusobil na ruznych mistech v Cechach. Roku 1898. 
pi'ibyl P . .J. :B-'r. Tichy do St .. Louisu a hned se odebral do Rock Creek, 
~Io. Pak bJ'1 vypomocnym kaplanem v St. Louisu, kdez pnsobil az do 
sveho odjezdu do Clevelandu, kde stal ::;e koncem eervna 1901. fanH-em 
s]ovenske Imtolicke osady s,·ateho Ladisla,ya. 

~fel vsak tam mnoho n~snazi a oc1pol'u s velkou casH svych 
o::;aclniku, proto odejel poe(~kem roku 1902. do Cech, odkudz se vratil 
koncem tehoz roku zase do Clevelandn. Kdyz mn pak clevelandsky 
hiskup nechtel dati faru, zarazil v CleveJandu ::;lo,·enskon neodvislou 
katolickou obec. Z te pl'iciny ho biskup z cirkve vJ'obco\?al. 

Na jeho misto \' St.- Louisu nastoupil " dubnu, l'oku 1001. do 
Amel'iky pHbyly P. Leopold Stefl, pochazejici z Blska n Vodfian, kcle 
narodil se 15. listopadu IS7G. Studo\'nl gJ'mnnsium a bohoslovi 
v Ceskych Budejoyicieh, kde byl l'oku 1899. na kneze vysn'Scen. Do 
syeho pHchodu do Amel'iky kaplanonLl ye StCkni u Pisku. 

Za spravJ' P. -K. A. Blehy zakoupen pozemek vedle starsi skol,Y 
za 81800, nove vJ'malo"cin kostel sv. Jana Nepomuckeho za $2700 n, minul.)~ 
rok y nem zH\,(>deno spodni topeni paron v celle $2300 . 

.Ink jiz dHYe !'eeeno, ,'ystaven l'oku 1805. P. Jos. He:tsounem jeste 
jec1en eesko-katolick.)~ kostel a to' na Oregon ave. a zasvecen sv. VaC'layu, 
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Rev. Karel A. Bleha,

adminisii-ator resko-kalolické osady sv. Jana NepomiicUtího

v St. Louis, Mo.
od r. IdVtí. farái též«.

^

Jan Habenicht. — Djiny echv Amer.Ja.n Habenicht. - Dejiny l'echfIv Amer. 



^t Djiny Cechnv Amerických.

Kostel je cihlový a v pízemí je sí spolková a dvoutídní škola, v níž

vyuují 4 školní sestry. Stál se vnitním zaízením $18.000. Téhož
roku vystavn byl v zadu za kostelem píbytek pro školní sestry a roku
1898. vystavl P. Karel A. Bleha pknou faru za $5000.

Prvním duchovním správcem této nové osady byl P. Matj Peka,
fará ze Solonu v low. (Narodil se r. 1865. ve Stožicích u Vodlan
a byl roku 1890. v St. -Prancis u Milwaukee na knze vysvcen).

Nástupcem jeho stal se premonstrát P. Benedikt Fajtlík, ze Želiva

v echách, jenž však po roce .se vrátil do ech.
Tetím faráem byl P. Karel A. Bleha (nynjší administrátor osady

sv. Jana Nepom.), narozený 11. bezna roku 1864. v Žumberku u Chru-

dimi. Studoval gymnasium v Chrudimi a theologii v Lovani v Belgii

a byl v ervnu, roku 1891. na knze vysvcen. Téhož roku pibyl do

"New Orleansu v Louisian a ustanoven tam assistentem pi nmecko-
anglickém kostele Nejsv. Trojice. Ku výslovnému pání dstp. msgra.

Jos. Hessouna pišel z New Orleansu koncem kvtna, r. 1895. do

St. Louis a byl kaplanem v osad sv. Jana Nepom. až do ervna r. 1897.

V ervnu, roku 1897. ujal se správy osady sv. Václava, kde psobil až do

15. bezna, roku 1900., kdy nejdstp. arcibiskup, zvnlý J. J. Kain,

jmenoval jej administrátorem osady sv. Jana Nepomuckého.
Místo jeho v osad svato-Václavské nastoupil pak P. Jan Nekula

a jako administrátor téže ídí ji dosud. P. Jan Nekula narodil se 3. ledna

1871. v Mladnovicích v okresu jemnickém v jihozápadní Morav. Gymna-
sium studoval v Tebíi na Morav a v Nmeckém Brod v echách,
bohosloví v Brn, v americké koleji v Lovani v Belgii a v St. Louis
v Missouri, kde byl vysvcen 5. ervna 1895.

Tak stkvlých výsledk, jakých docílila esko-katolická církev

v St. Louis, nemohla se ovšem v témž mst dodlati církev evangeli-

cká. Katolická a svobodomyslná strana zahrnují v sob vtšinu eského
obyvatelstva ve mst St. Louis, eskj^ch evangelík jest tam pouze

hlouek.
Prvním esko-evangelickým kazatelem v St. Louis byl Edmund

Wrbitzký, který se narodil 10. íjna 1862. v Boskovicích na Morav.
K povolání kazatelskému pipravoval se na Chrischonském misijním

ústavu ve v^výcarsku a na bohosloveckém seminái x Oberlin ve státu

Ohio. Do St. Louis hy\ poslán americkou kongreganí církví a první

kázání tamže ml 6. záí, roku 1891. v najaté americké kapli. Návštva
byla velmi slabá. Mimo Wrbitzkého a jeho manželku, bývalou misionáku

st.louiskou, slenu Marii Pípalovou, byla pítomna pouze ješt jedna

eská dáma. Zajisté skrovný to zaátek.

Dne 20. bezna, roku 1894. založil Wrbitzký církev, jež ítala

15 len. Dne 16. kvtna, roku 1897. byl vysvcen kostel na rohu

13. ul. a Allen ave., nedaleko sín ád ,,esko-Slovanských Podporují-

cích Spolk," který vystavli na vypjeném pozemku amerití kongre-

gacionalisté za $10,000 a darovali jej echm. Te má církev tato

Kostel je <..:ihlo,'y a " pl'lZellll .1e :-:iIT spolkont a dvoutHdni ~kola, " niz 
vyuellji 4 skolni se:-:tl',Y. 8tal se ,'niti-nim zaNzenim $18.000. Tehoz 
l'oku \''ystad~n byl y zadu za kostelem p:hbytek pro bkolni sestry a l'oku 
lR!-)8. yystuvel P. Karel A. Bleha peknou fal'u za $;)000. 

Prvnim duehovnim spl'(tvcem teto non~ osady byl P. J\latej Peka.r-, 
farM, 7.e Solonu y lowe. (Nal'odil se r. 180;). ve Stozicich u Voc1fian 
a byl l'oku 1800. \' St. -Francis u J\Iilwauli:ee nn kneze v,Ysvpcen). 

NastllPCPll1 jeho stal se premonstnit P. Benedikt Fajtlik, ze ZelhTa 
v Cechach, jenz vsak po roce se vnJ.til do Cech. 

Ti'etim f(H'ar-em byl P. Karel A. BIehn (nynejsi administrator osady 
S\' . .lana Kepom.), narozeny 11. bi'ezna l'okn 186-1. \' Zumbel'ku u Chru
dimi. Studoval gymn.asium ,T Chrudimi a theologii " Lovani v Belgii 
a byl " (:erYllll, roku 1891. na kneze v'ysvecen. Tehoz roku pl-ibyl do 

' New Orleansll y Louisiane a ustanoven tam assistentem pl-i nemecko
angliekelll kostele Nejsv_ Trojice. Ku vyslcn'nemu pi-ani dlistp. msgra. 
Jos. Hessouna pi-h'§el z New Orleansu koncem kvetna, 1'. 1893. do 
St. Louisu a byl kaplanem v osade S". Jana :Nepoll1. az do een'na r. 1897, 
V eervnu, roku 1897. ujal se spr<1\',r osady S". Vacla,'a, kde pusobil az do 
15. bi'ezna, roku 1900., kdy nejdlistp. arcibiskup, z"eenely J. J. Kain, 
jmenoval jej administl'atorem osady sv. Jana Nepomuckeho. 

~1isto jeho ,- osade svato-Vaclavske nastoupil pak P . .Ian Nekula 
a jako administrator Mze Hdi ji dosud. P. Jan Nekula narodil se 3. ledna 
1871. y :\llacleno,Tieieh v okresu jemniekem \- jihozapadni ~10ra,-e, Gymna
sium studoyal v Ti-ebici na J\10rave a v Nemeckem Brode ,. Ceehach, 
bohoslovi v B}'ne, ,'americke koleji v Lovani v Belgii a v St. Louisu 
\' ~lissouri, kde byl ,-ysveeen 3. cervna V~9;). 

Tak stkvelyeh ,'ysledku, jakych doeOila cesko-katolicka cirkev 
v St. Louisu, nemohla se o,-sem \Y temz mestp dodelati cirke,' evangeli
ekel. Katolieka n svobodomyslna strana zaI1l'lluji y sobe ,'etsinu eeskeho 
obyvatelstva Vf:> meste St. Louisu, (~pskych evangelild\ jest tam pouze 
hloucek. 

PITnim cesko-evangelickym kazatelem v St. Louisu by} Edmund 
WL'bitzky, ktel'Y se narodil 10. Hjna 1~6:!. y Boskovicich na :Morave. 
K povolani kazatelskemu pi'ipra\'o,'al se na Chl'isehonskem misijnim 
usb ,'u ,'e Svyearsku a na bohoslo,;eckem seminai"i v Oberline n' statu 
Ohio. Do St. Louisu byl pos1::1.11 auwriekou kongregaeni cirkd a pITni 
kazani tumze lllf .... j fl. zaN, roku 1891. ,. nnjate umerieke lcapli. N",i\'steva 
byla vehui slaba. :\'fimo 'Vrbit;dH~ho a jeho lllHnzelku, by,'a}ou misionai"ku 
st.louiskou. sleenu ~1urii Pipalo,'oll, byla pi"itomnu pouze jeste jedna 
cesldl dama. Zajiste skl'ovny to zi:leutek 

Dne :!O. bi'ezna, roku 189-t zalozil 'Vrbitzky eil'ke,', je7. Citala 
1() elenu. Dne 10. kvetna, roku 1897. byl \'ysveeen kostel nn l'ohu 
13. ul. a Allen ave., nedaleko sine i-adu "Cesko-Slovanskych Podporuji
etch Spolku," ktel'y "Ysta d'~li na vyplijeenem pozemku amerieti kongl'e
~acionaliste 7.a 810,000 a dal'onlli jej Cechlim. Ted' IDa efrkm' tato 
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jDOUze asi r)0 d()s])élvcli Menu. Jest to s])ise misie, než samostatná obec.

Rodin evan^-eliekýcli \- St. Louisii vlastn ani nebylo, a rlenové této

církve ,isou lidé získaní z ad eskýcli svobodomyslných od])adlík od

církve katolické. Náboženství vyuuje se anglicky a schze se odbývají

též v angiickém jazyku, protože vtšina osadník již esky nerozumí.

R. 1908., v msíci kvtnu, povolán hy\ do této obce, na místo

kazatele Wrbitzkého, pastor V. Vavina, jenž se narodil roku li^73. ve

Bezí ú áslavi, . v echách. Roku 1HH4. pijel se svými rodii do

Ameriky, kteí se usadili na farm v Cobb, Wis. Dv léta studoval

v Bloomfield, N. Y., a i-oku 1H95. odebral se do evangelického semináe
v Oberlin, O., kdež roku 1H99. ukonil svoje studia. Na to psobil

4 msíce v Clarkson, Nebr., jako výpomocný kazatel a od íjna roku

1899. v Táboe, Minn.

Kdyby pastora Vavínu nevydržovali amerití kongregacionalisté,

nemohl by v St. Louis psobiti, nedostávaje od svých osadník tém
žádného platu.

Vývoj eských spolk.

J^ejstarším eským spolkem v St. Louis byl ,,esko-slovaiiský

podporující spolek, ís. I.** (nynjší ,,ád Slovan, íslo I.")

Dne 4. bezna, roku 1^54. sešlo se nkolik eských oban msta
St. Louis v hostinci p. Jakuba Mottla, na 9. ulici, mezi Soulard

a Lafayette ul., aby poradili se o založení spolku, jenž by nejen podporu

v nemoci jim pojistil, ale i v život spoleenském byl mezi nimi páskou.

Zakladatelé toho spolku byli : Josef Stankovský, Ant. Neustadt,

Vojtch Mašek, Jakub Svaina, Jan Šmrha, Petr Mašek, Jan Braun,.

Jan Kadlec, Jan Stuchel, Josef Kíž, Jan Šlais, Josef Petrásek, Jan

Dospívá, Vít Stank, Matj Stankovský, Václav Panuška, Karel Šauer,

Josef Maršálek, Ant. Morštein, Josef Meyer, Jakub Mottl, Frant. Nikrle,

Václav vec, Frant. Vorák, Frant. Sýkora, Lorenc (lahn, Martin

Voves, Jan Benda. Z tchto posud žije jediný Jo.sef Stankovský.

Prvními úedníky byli : Frant. Nikrle, pedseda ; Kaivl Šauer,

místopedseda : Ant. Neustadt, tajemník.

Vkladné len bylo $1.25, msíní píspvky .JU cent. Týdenní

l)odpora bratr nemocných byla v roce prvním $'2.00, v roce druhém
!!Í2.50 a podpora vdovám $5.00 msín. Na i)oheb bratra platil spolek

ÍS20.00 a na poheb manželky bratra $10.00.

Pvodní tento ,,esko-slovanský podpi-ný si)()lek" nebyl spolkem

svobodoiuyslným (bezvrným), nýbrž jen podprnýtu. Zvláštních

obradv nebylo, a pijímaný do spolku len skládal pouze tuto písahu :

,, Písahám Bohu, že každého z naší eské spolenosti jako brat]*a

milovati budu ; též i)ísahám, že naše stanovy jako nejsvtjší pikázání

3G 

ponze asi ~)() <lospf~l~\'h t'lPllU, Jpst to spisp l1lisie, IlPZ s<lmostatnclobp(,. 
~odill pyangplil'kyeh y St, Louisu ,'Iastnt, ani neb,vIo, a t'IPllOV0 teto 
<'11'1\yp jsou li<1e ziskalli i': i'ad t,t'sk,y('h sH>bo<1ol1l,Yslny('h o(lpH(llikll od 
(, ll'kn' kHtoIi('IH~, Nub()~t'nstvi y,yu(-uje SP :mgliek,v a sehflL';e s(> ()(lbyvHji 
t <:'>z " angli('kem jaz,vku, pl'otoze \,('>t;in<l osadniku ji~ l'e~k,Y llPrOZUml. 

R. 1 YOi3., v me~ici kvetuu, povolu.n byl do teto obep, nn misto 
kazatele "Tl'bitzln§ho, pastor V, Vavl'ina, jellz SP llal'odil roh:u lK7a, ye 
Br'ez{ "'U Caslavi, . v CechcLch, Roku IHH4, pl'ijel S(~ syymi 1'odic'i do 
Amel'ik:y, kte:i"i se nsadili na funne v Cobb, "Tis, DYe leta studoVHl 
v Bloomfield, ~~ y" a l'oku 1895. odeb1'al se do evangelickeho seminai'p 
v Obel'line, 0" kdez l'oku 18~U. ukoneil ~voje studia. N a to pusobil 
4 me:-;lce v Clarkson, Nebr, , jako vypomocny kazatel a oel l'fjnH rokn 
1899. v Tcibol'e, "Minn, 

Kdyby pastora Vavfinu nevydl'zovali amedctf kongTPgaejollaliste, 
ne111oh1 by v St, Louisll pflsobiti, nedostavaje od svych osadniku feme)' 
zadneho platu, 

---~ .. -... -... ----

Vyvoj ceskych spolkit . .. . .. 
N ejstal'sim ceskym spolkem,' St, Loubu byl "Cesko-slova11sky 

podporujici spolek, cis. I." (nynejbl "l'ad Slovan, cislo 1. ") 
Dne 4, bl'ezna, l'oku. 1~;)4, seE:,lo se nekolik ceskych obc'anu mesta 

St. Louisu v hostinei p, .Takllba Mottla, na 9, ulici, mezi Soulanl 
a Lafaye'tte ul., aby pOl'adili se 0 zalozpui spolkn, jeilz by npjen podpol'u 
,- nemoci jim pojistil, a.Ie i v zivote spolecenskem byl mezi nimi paskoll, 

Zakladate1e toho spolkn byli: Jo:-;ef StankovskJ\ Ant. Neustadt, 
Yojtech ~lasek, .Takub Svac'ina, .Tan Sml'1Hl, Petr Masek, .lan Braun,. 
Jan KCldlec, .Tan Stuchel, .Tosef KHz, .Jan Slais, Jospf Pptnispk, Jml 
Dospiva, Vit Stanek, MatPj Stankovsky, Vcida\~ Panuska, Karel SallPr, 
.T osef ~1a l's,i.1ek, Ant, ~lOl'stein, Josef Meyer, .1 aku b Mottl, Fl'ant, Nik1'1p, 
V acla v S,-ee, Fnmt, VOl'uc'ek, J-i1l'Hllt, Sykora, Lorenc (; aIm, ~bl'tin 
Yoves, .Jan B0nda. Z; tpchto posud 7.ije jedin,y .Josl'f St .. mkovsk,Y-

Pnrnlmi l'll'ec1nilr,V byli: b'nll1t. Nikl'le, Pl'p<1:-;('da; Km'pl Sam>r, 
mistopi'ed:-;eda: Ant. X eustadt, tajE'lllnik 

Vkladne (-lenu bylo ~1, ~f), mesi(~ni pl-isppvky ~)O ct'ntu, Ty<1eul1i 
poclpol'<t bl'atl'u npmo('n,yC'h byla " 1'0('1' pnrnfm $~,OO, v I'O(,P (ll'uhem 
~~,:10 a podpora vdovum $;).00 m<"\sit'n~\. NH pohl"pb bl'atrH plntil spolpk 
~~O,OO a na pohi'eb lllanzelky bl'atl'H $10.00, 

Pu,'odnl tento , .l\lsko · slovallSkj~ podpul'ny spolpk" lwb,Yl :-;polkpllI 
syobodomyslt1ym (bpz\' ('l'n,ym), nfbl'~ jell pOdpllrt1Y1tl. ZY},iStnieh 
obi'aduy Ilpbylo, a pi'ijiman,y do spollnl ('len skluda I POUZf> tuto pHsahu: 

"PHs'lh.hn Holm, ze kazdeho z na;i (·pske spol(>('nosti j;lko bl'atr(\ 
mi loYHti budn: tez pi'f:-;abam, zp nas(., stanov." jako lwjs,'ett'j;i pi'ildzanf 
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zachovávati budu : písahám, že se ani slovem o jednání našeho

bratrstva neproeknu : též písahám, že jsem tu písahu bez nucení

a pi dobrém rozumu vykonal a svolávám na sebe nejvtší tresty od

Boha, kdybych nkdy svévoln tuto svou písahu zrušil ! Amen !"

Teprve v beznu, roku 1857. vzal na se tento spolek ráz spolku

více svobodomyslného i tajného se všemi, namnoze až nesmyslnými

obady. Spolek se však v beznu, roku 1862. rozpadl, a zb3'vající poet
lenstva zarazil si, byv sesílen novými leny, 4. ervence, téhož roku,

nový spolek, jenž dostal jméno ,,Missouri Lodge" (lože), íslo II.

. S. P. S., které roku 1860., v msíci ervenci, zmnno v ,,Rád

Missouri," ís. II. . S. P. S. a ten existuje dodnes. *).

Rozklad spolku pvodního byl však píinou pozdjšího rozkvtu

Jednoty „Cesko-Shvanski/rA P(n7p<>rn)lrlrli .Spolk^-- (. S. P. S.), ježto

nový spolek „Rád Mit</<(>>fn', ris/o //.,"• založen byl na zásadách mnohem
zdravjších.

Roku 1870., dne 26. února, založen byl v Clevelandu, Ohio. nový
podprný spolek a pijat byl do bratrstva C. S. P. S. dne 9. bezna,

uvedeného roku, jako ád „>Sroniost\^'' íslo III. Téhož roku, dne

9. bezna, zízen byl v Clevelandu „ VeJkoád sfdt/t 0/íi<>.'' Brzy po té

1. ervna, roku 1870. zaražen byl ád „Svatobor,'^ íslo IV. v msteku
Collinsville, v okresu Madison, ve státu Illinois. Dne 16. íjna 1870.

pijat byl do bratrstva ád „Cec/iic,"- íslo V., v Allegheny City,

v Pennsylvanii. Za rok vznikly tedy 3 nové ády.

První sjezd sbratených ád C. S. P. S. konal se 15. kvtna,
roku 1871. v St. Louis : té doby mla Jednota 220 úd.

Druhý sjezd byl v Clevelandu, Ohio, ve dnech 4., 5. a 6. kvtna,
roku 1872. Na nm bylo se usneseno na tom, aby vdovám vyplácelo se

úmrtné $250 hned po úmrtí lena.**) Bratrstvo mlo tehdy 524 len.
Tetí sjezd Jednoty konán byl ve dnech 17. a 18. kvtna, 1873.

v Allegheny City, v Pennsylvanii. Na nm bylo usneseno, aby byly

zízeny ti stuj)n, jež s malými zmnami trvají dosud.

Dne 4. íjna, roku 1873. uveden byl do bratrstva ád „^'/"vo/,"

jako ,,nové íslo I." Dne 30. srpna 1873. sešlo se totiž v St. Louis
nkolik mladík a po delší debat usneseno, zaraziti spolek a pipojiti

se k Jednot . S. P. S. pode jménem „fí<f</ s/n/ur, /,'< 5. i_^ Q g, p, g.

tvrtý sjezd Jednoty byl konán dne 16. kvtna, roku 1874.

v Collinsville, ve státu Illinois. Na sjezdu bylo odhlasováno, aby
byla zvýšena podpora vdovám na 300 dolar.

*) Arkoli\- (lalsí vvvoj .lednoly ..Cesko-Slovanskýfh ]\Hli)oni.jícíli Spolk'" (C S. P. S.)

se výhradn v St. Louis nedje, budeme ve slruném nástinu této podpiinié Jednoty nyn
pokraovati, ("inínie tak proto. i)oiu'\adž ,,Náro(luí Hlavní Ríid, " jenž ídí veškeré záleži-

tosti jednotlivých iádii. po dlouhá léta ml své sídlo v St. Louis a pak proto, že v St. Louis
zízen byl v. IfHyZ. první .,VeIkorád" a že je\il se lam hned lui poátku veliký zájem

o rozšíení .lednoty ,,('esko-SUivauských Podpiiruých Spolk" (('. S. P. S.

)

**) Slarý zpsob jiodpory \(lo\' byl pt dolar insínr. pol<ud \(l<)\ou zstala
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zachontn1ti bllChl: pl-i~all(Ll11, ze ~e (lni ~lovem 0 jednani naseho 
bratl'stva neprol"eknu: tez pI'balulm, ze j~em tu pHsahu bez nucenf 
a, pH dobl'em rozumu vykonal a ~vohtY<tm na ~ebe nejveMf tl'esty od 
Boha, kdybych llPkdy sn~,'olne tllto svon pH~ahu zl'usil! Amen!" 

rrepl've V bi'eznu, roku 1857. \Tzal na ~t' tento ~polek raz spolku 
vice ~vobodoll1y~lnellO i tHjneho ~e ,'semi, namnoze HZ ne~llly~lnyllli 

obl'adJ'. Spolek se ,'sak v bl"eznu. l'oku It<U:2. rozpadl, a zbJ~vajiei pocet 
clenstva zC:ll'azil ~i, byv ~e~ilen novymi cleny. 4. c'el'venee, teho7. l'oku , 
no"1 spolek, jenz do~tal jmeno "Missouri Lodge" (loze), c'i~lo II. 
C. S. P. 8., ktel'e l'oku 1R6U., " mpSlCl cervenci, zmeneno " "Reid 
Missouri," cis. I I. (~. S. P. S. a ten exi~tuje dodnes. ><"). 

Rozldad ~polkn pllyodniho byl vsak pi'ic·inou pozclE>jsiho l'oz]{:\'()tu 
J ednoty " (e"d.,u- 81o'·(fI,.-:!.-!/,·Ii Pm1pOl'N j fe/eli SpIl1!.-,''r'' (C. S. P. S.), jeHo 
novy spolek " Il'fd -1.1fi"':solfl'l·, N...:1o I 1.,4- zalozen byl na za~adach mnobelll 
zdra ,'ej s1('11. 

Rokn It:l70., dne :26. {mora, zalozen byl v Cle,'elandn, Ohio. nov'y~ 

podpfll'ny spolek a pl-ijat byl do bl'atl'st"(l C. S. P. S. dne Y. bl'ezna , 
uvedeneho l'oku, jako hid ,,81'1I/'/I(),'~t'," 6i~lo III. rrehoz l'oku, dne 
9. bfezna, zl'izen byl v Clevelandu "r Y

p1!.·o/'dd .-:tdtlf Ohio." Bl'zy po te 
1. cervna, l'oku 1t170. zC:ll'azen byl htd "S/'lItO{)!!)', 4- l-i~lo IV. v mesteeku 
Collinsville, v okresu Madison, ve statu Illinois. Dne ILL 1'1J11(1 1870. 
pl"ijat byl do bl'atrstva hid ,,(v,,'(>/u'e," Cislo V.. " Allegheny City, 
v Penns;ylvanii. Za rok vznikly tedy 3 nove hid,\'. 

Pl'vni sjezd ~bratl-enJ~ch i'adu C. S. P. S. konal ~e 15. l{:\'etna. 
roku 1871. " St. Louisu: te do by mela Jednota :2:W lldu. 

Dl'uhy sjezd byl " Clevelandu, Ohio, ve dnech 4., ;). a o. kvetna, 
roku 1872. Na nem bylo ~e usneseno na tom, aby vdovam vyphicelo ~e 
(unl'tne $250 hned po (lml'ti elena. ,x-,x") Bl'atrstvo melo tehdy 524 clenfl. 

Tr'eti sjezd Jednoty kon(m byl ve dneeh 17. H ltl. kvetna, 1873. 
" Allegheny City, v Penn~ylvanii. Na 11elll bylo u~neseno, aby byly 
zHzeny H'i stupne, jez ~ malymi zmenami tl'vaji do~ud. 

Dne 4. l'ijna, roku UniJ. nveden byl do bl'atl'stva l'ad ., S1()~'I/JI," 
jako l,no,'e c'islo I.' 4 Dne no. srpna 187U. seslo se totiz v St. Loui~u 
nekolik mladiku a po degi debate usne~eno, zal'Hziti ~po]f'k a pHpojiti 
~e k Jednote C. S. P. S. pode jmenem "It,;" S1()/'IIII," c. 1., C. S. P. S . 

Ctvrty sjezd Jednoty byl konan dne HL kvetna , l'oku 1874. 
" Collinsvillt', Vt' statu Illinoi~. N a sjezdn b~'lo odhla~ova11o, aby 
byla z,'ysenH podpora vdovam na HOO dolal'lL 

*) r\('koliY (lal~f ,.~:\"O.i .1f'llllo\,Y ,,('esko-Sl()\'ansk~:('h Podpo)"ujfdcll Spolkll" (t . ~. P. S .) 
se "ylll'utlnp " ~l. LOllisn ne<\("jP, hlllipmp "e stl'lIt-nem wistil111 teln l)odpllI'ne .Iednoty nyn 

pokl'~co\'ati. ('illime tali: Pl'Oto. pon(>\"l)(lz "Xiirodut HlavlIl i~:,cl," jenz \-fdf Y(,;].;(,I'(: z:He zi
tosti jednotliyyeh hid!'!. po dlollh:i Il:ta mt'l S"(: sfdlo " St. LOllisll a pak proto, I,e \" ~t. Lou is lI 
zi-fzell b~'l t·. I~():!. pt"'111 ., Y('lkohitl" a ze jedl Sf' tum !tned lIa pO(';it ku yplik.): z;ijem 

o l'oz~fi'PIlI ,I ('dnnt.'" ,,{'esko-Sl\l\'auskj'ch POd()lll'Uj'ch Spulkt"l" ((-. ~. P. ~.) 
.;:,*) ~tal'Y zpllsob llodpot·y "elm' hyl ]I(,·t lIolal'll m('sit-Il(·. poklld Y<\OHlll zllslala 
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Od toho asu, wž do sjezdu pátého, jenž byl ve dnech 4. a 5.

ervna, rokn IHTO. v St. Loiiisn, jednota utšené vzrstala, neb bylo

založeno pt nových ád :

ád „//'/'"///v/-," ^.fslo (i. (zaražen 7. ervna 1H74. ve mst Detroit,

v Michij>:an), ád ,Ji>>hilk\'' íslo 7. (založen VI. ervna 1^75. ve msteku
Edwardsville, v okresu Madison, ve státu Illinois, ád „ IV/v/o^r," ^i^, 8.

(18. záí, 187."). v Chicagu, 111.) ád „^/.ž/•'^" éíslo 1). (1. ledna 1876.

v Cleveland, O.) ád .J\<>iii<iixk;'/,'' í-íslo 10. (17. dubna, roku 1876,,

New York.)

Na sjezdu roku 1870., v St. Louis konaném, usneseno bylo,

vypláceti pozstalým po zemelém lenu 400 dolar.

Téhož roku v msíci ervenci zízen byl v Chicagu „ I ^<'lk<>>á<l í<f<itn

IllliioiítH,'' a v íjnu, roku 1S77. zadáno orgánství týdenníku radikálnímu,

protináboženskému a demokratickému ,,Dennici Novovku," jehož

vydavatelem a redaktorem byl Václav Šnajdr v Clevelandu. (Šnajdr

uveejoval v každém ísle své ,,Dennice" adresá ád . S, P. S,

a dopisy i usnesení týkající se ádových záležitostí). Od té doby poaly
se ády nejen rozmáhati, nýbrž stávaly se ím dále, tím více svobodo-
myslnými, protináboženskými — atheistickými.

Na sjezdu šestém v Clevelandu, O., (od 1. do 4. ervence,
roku 1878.) zvýšeno výplatné na 650 dolar.

Veškerého jmní ád na poátku roku 1h7h. bylo: •••• !ii;i6,781.00

Píjem všech ád za uplynulý rok 18,055.00

Úhrnný píjem byl tedy $34,836.00

Úhrnné vydání všech ád 9,354.00

Bylo tu tedy istého jmní : $25,482,00

Od H. srpna 1h7(). do 2. ervna 1878. uinila Jednotil pokrok co do
potu ád tento :

ád ,,Was]iing:ton," ís. 11. z;iložen 8. srpna 1H76. St. Louis, Mo.
" ,,ech," " 12. " 30. záí 1S76. St. Paul, Minn.

,,Praha," " 13. " 11. íjna l!^76. Chicago, lil.

,, Rovnost"," " 14. "
1. ledna 1H77. Chicago, 111,

,,Moravan," " 15. " 13. února 1H77. Philadelphia, Pa.

,,Lidumil," " 16. "
IC). kvtna 1S77. Cleveland, O.

,,Wi.sconsin," " 17. " 4. ervna 1^77. Milwaukee, Wis,

,,Pemysl," " 1^. " s. (^.pvvence ls77. Cleveland, O.
"

,,Palacký," " IH.
•"

22. •' •' Omaha, Nebr.

,,Jungmann," "' 20. " 24. '" " Chicago, 111.

,,éiumavan," " 21. " 14. íjna " St. Louis, Mo,
,,Bratí vkruhu" " 22. " 3. záí " Cleveland, O.

..Sokol," " 23. "
7. íjna " St. Louis, Mo.

,,Jií Podbradský."' 24. " 14. íjna " Chicago, 111.

,,Pionýr," "' 25.
"'

13. ervence 1.s7h. Wahoo, Nebr.

,, Blaník," " 26.
"'

10. ervna " Raltimore, Md.

Od toho ("a:--:Il, (lZ do :--:jezdll pctteho, jl-'nz b.Y] VI-' <1))e('h -1. (I fl. 
cernla, I'okn IKin. \. St. Loni:--:ll, jednot(l IItespnt· n~n'\:--:tahl, neb bylo 
zalozeno pet nO\'~~('h hh}u: 

Had .,/ I'fl-II,~,/,'," {'I:--:lo O. (zal'(lzen i. ('elTna 1 H7 .. -1. \'e Illest?> Detroit, 
Y ~Ii('higHn), f~(i<l .,1.'1111///.-," t-islo i. (zalozPll 1:!. l;p)'yna I Hi:). \'e mest,ecku 
Edward:--:\'illp, Y okl'P:--:u ::\-1<Idi:--:on, ye :-;t{ltll Illinoi:-;, Reid" I·I~I'I/(J.d," (·is. 8. 
(18. zeiN, 1~7;). \' Chk,q:~l1. Ill.) R,ld "il.fl.-II,'· l·l:-·;}o \1. (1. ledna 1876. 
\' Cle\'ebmd, 0.) ({,1(1 ,,"~lIlIlf'I/.-':J.-!;," (,'):--:10 10. (Ii. (ll1bna, l'okn IS7G., 
New York.) 

~a :--:jezclll )'Ok11 Il"\i(i., \' St. LOlli:--:u konnnem, n:--:npseno bylo, 
vypLkpti pozustHI,\~1lI po zellll'e]em C]Pntl -l00 dola I'u. 

rrehoz 1'0kll Y nH~'si<-i Cel'\'P1H~i zHzen byl \' Chieag-ll ., J rf';I.-f)I~dd 8tlftlt 

IlIiJlIII"w," a v l-ijnll, 1'oku lKii. za.dctno Ol'g-an:--:t\'f ty<lennikn l'adild,lnimu, 
protinabozensln~mu a dE'mokratid{emll "Dennici Novovekn," jehoz 
vydavatelem a l'edal{tol'em byl Vada\' Snajdl' \' Cle\'plandu. (Sna-jell' 
lwel'Pji1o\'HI v kazdem {'lsle sYe "Dennice" adl'e:--:al' :Mdu C. S. P. S. 
a dopis,Y i llsnpsenl t.)~kajid se l'adovyeh zale~itosti). Od te doby poca.ly 
:-if' i'a.d.y nejen l'ozmahati, n,vbrz stavaly se ('ini d(llp~ tim dee svobodo
IDyslnymi, pl'otinabo~enskymi - atheisth:kymi. 

~ a sjezdll se:--:tem v C]eveIHndu, 0., (od 1. do -f. c-E'n'ence, 
1'okn 1878.) z\'yseno \'ypla tne na 0;)0 (lolaru. 

Ve;kereho jmEmi l·ctdu na poeatku I'okn 1 Hir:. hylo: .. ,. ~1{j,it;1.00 
PHjem "seeh 1-<1<111 za llplynul.v rok ..................... 18,055.00 

U11l'nny pNjpm byl tedy ............................... , ~B-l,836.00 
Uhl'nne \' ydani \,~E'ch l'adu ............................ U,354.00 

Bylo tn tedy c-isteho jmeni : ............... , ............ $~;),-lR2.00 

Od ~. :--:l'pna 18ifi. do :!. (":p1'\'na I ~7~. nt'iniltl Jednota poln-ok co do 
POt·tu hidu tento : 
Had , ,\Vashing·ton," (·is. 11. zalozen 

,,('ech,'; 
.. Pl'aha, .. 
. , [{ovnost', .. 
!>~lonl\,Hn, ,. 
, .Lidnlllil, .. 
.. \\Tis('onsi 11, .. 

, . l'i·PlllYsl. ,. 

"Pa I<l<'k.\\ .. 
" .Jung-mann, .. 
. ,SmllHnln, " 
,. Bra tl') \' kl'1I11ll" •• 

.. Sokol, " 

I:! . 
IH . 
14. 
I;). 

10. 
17. 
1 :--. 
I!I. 

:!O . 

:!1. 

.. .J iN Po(lt·h]'a<l:--:k.v ..• :!·L 
.. i>ionYI', ; ' :!~, . 

. , B) a n ik , .; :!(i. 

1:'. :-;rpn<l I Kin. st. LOlli:-;, :Mo. 
iW. zaN I Hit>. St. Pa nI, l\finn. 
II. Njna 1 HiH. Chicago, Ill. 

1. ledna IK7i. Chicago, Ill. 
I iJ. {mora I Ki7. Philadelphia, Pa. 
10. kYI\tna IHii. eleH'land, O. 
-L ('PITna 1 ~ii. ~I i I wa ukf'E', \Yi:--: . 
:-:. t·(.l1'\'PI}(,P I :-Iii. CleY(.lland, O. 

:!-l. 
I-I. Njna 

I. Njna 

OJlwllCl, Npbr. 
(.'h icag-o, Ill. 
St. Loui:--:, ~1(). 

('I(,\'I'IHnd~ O . 
st. Louis, ~[o. 

1·1. HjnH ClJi(,Hg'o, Ill. 
Ii:. ("1'1'\'(,1]('1' 1, ..... 7:--. \\'ahoo, :\(>U1'. 
10. t'('l'\'IW B.dtilllO]'t', ~r <1, 
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ád „Osvta," cis. '11. založen 2. kvtna Ih7h. Chicago, I]].

„Vlastimil," " 28.
"

2. ervna " Allegheny, Pa.
" ,,Svojan," " 29. " " Wilber, Nebr.

,,Cechoslovan," " ^JO.
" " Nová Praha, Minn.

,,Jeroným," " 31. " " New York,

Úd bylo koncem roku 187s. 1,446 a zízen téhož rokn ,,Velkoád

státu New Yorku." ")

Roku 187í). povoleno 32 nových ád a též uvedeno do Jednoty.

Koncem srpna, roku 1880. konán sedmý sjezd ád Jednoty C. 8. P. S.

v Chicagu, 111. Na nm zvýšena úmrtní podpora na $750. ád bylo

koncem svrchu zmínného roku 66 a len 3,892.

Ve dnech 11., 12., 13., 14., 15. a 16. ervna, roku 1883. byl

odbýván osmý sjezd ád . S. P. 8. v Milwaukee, Wis. Na nm bylo

usneseno, aby byla penesena iiadovna ,,Národního hlavního ádu" ze

St. Louis do Chicaga : zárove bylo ustanoveno, že pouze ten státi se

mže lenem Jednoty, kdo mocen jest ei eské, jest 21 a ne více

45 rok stár, požívá úplného zdraví, slušn a mravn žije a schopen je

živobytí své zpsobem slušným si vydlávati.

Roku 1886., v msíci ervnu, konán devátý sjezd ád . S. P. S.

v New Yorku. Na sjezdu tom zvýšena byla úmrtní podpora na $1,000

se srážkou $250 na úmrtí manželky lena k podpoe oprávnného.

ád bylo koncem roku 1886. — 134, úd 7,252 a jmní všech ád
bylo $160,092,89.

Desátý sjezd Jednoty byl v msíci ervnu, roku 1H91. v Cedar

Rapids, v low. Pítomno bylo 175 zástupc ád. Na sjezdu tom

založila Jednota svj vlastní orgán (trnáctidenník), pode jménem
„OrgiíH linitrsti',, (\ ,s'. P. ,S'." .^ redakci a tisk asopisu toho obstarával

Václav Šnajdr, redaktor ,,Dennice Novovku" v Clevelandu. (Od 1. záí

roku 1897. stal se poadatelem a tiskaem ,,Orgánu" Bohumil Bárta

Letovský v Cedar Rapids, Ia.)t)

Také jmenován byl tak eený ,,Nún>iJni rf/l„,r,"- jemuž naízeno,

vydávati a vésti v eském duchu anglické noviny ,J><>/i(iiiI<ih \''<>ire

"') Skoro v každém stálu, kde jsou ády C S. P. S., existuje léž lakrereiiý ., velkohíd,"

jen/ složen jest ze zástupc jednotlivých híd toho í onoho státu a jest jaksi hlavou všech

ád v dotyném státu. Veškeré velkorády i ády však ídí a spravuje ,. Národní lilavní ád,"

jehož hlavní úedníci, jako tajemník, pokladník a ])edseda jsou od veškerých ádv i)laceni.

Roní ])hil tajemníka ,, Národního hlavního rádu" je 1200 dolar : p<)kla(hu'k!i 1")0 dolai

a i)edsedy .")0 dolar.

t Od konce roku 1!)(I4. vychází or;;án bratrstva ('. S. P. S. vydavatelstvím .Antonína

Nováka v Milwaukee, Wis. Roníkem tináctém, íslem 4. stal se zmínný pán vydavatelem

a .1. .T. Král (vydavatel a redaktor ..Slavie" v Racin) redaktorem toho orjiánu. Nechutné

boje, vedeiK' Václavem Snajdrem (vydavatelem a redaktorem ..Dennice Novovku" v ('leve-

landu) a Auj;'. (ierinjrrem (vydavatelem ,, Svornosti") o orgánst\í C. S. P. S. a prospcháské

poínání pemnohých vyslanc na posledním sjezdu .lednoty v St. Louis skoncováno zadáním

or.iiánu .\nt. Novákovi (vydavateli ,. Domácnost i")

"Osveta,'; (·i:-:.. ~7. z(\lo~('n :2. kvetna 
:, Vlastimil," :2ti. :2. l'eryna 
,:SYojan, ,. :2V. 

"Cechosloyan," HO. 
"Jel'Ol1)'m," H1. 

1~7~. Chka~o, Ill. 
Alle~lwny, Pa. 
"\Vilbpl', N pbl'. 

" Nonl, Pl'aha, Minn. 
New York. 

Udn bylo kon('em l'okn 187:--. 1,44() <l Zl-lZf:'n teho~ }'okn "Velkorad 
statu New York"_" *) 

Rokn 11:170. povoleno 3:2 nOY.J~ch I'adu a tez uvec1Pllo do .Tec1noty, 
Koncem Sl'pna, l'oku 11"'1:'0. kOl1<l,n'sedmy sjezc1 i'adn .Tec1noty C. S. P. ~. 
v Chicagn, Ill. Nn. nem ZYJ~~ena llll1rtni poc1pol'a na S7i)O. Rac1n bylo 
koncem ~vrchu zmineneho rokn 50 (\ clenu 3,t\U:2. 

Ve dnech 11., 12., In., 1-1., Ir>. it 10. ("eryna, l'oku IH~;j. byl 
odb.)~yan osmy ~jezd hidil C. S. P. S. " Nlilwaukee, \Vi:-:.. Na nem bylo 
nsneseno, aby byla pI'enesena lll'ac1onw "Na,l'odniho hla,'niho htc1u" ze 
St. Louisu do Chicaga: zaro,'en bylo n:-:.tanovpno, ~f' pouzp ten stati se 
mnze clenem J ec1noty, kc10 lllocen je~t h:'ci ceske, jest :21 a ne vice 
45 roku ~tal', poziva, uplneho zc1ravi, :-:.lnsne a ml'aYne zij(:> H s('hopen je 
ziyob~Tti sve zpusobem slu::;'n.)hn :-:.i ,'ydela,Yati. 

Roku 1880., v mesici cel'Ynu, konan c1evaty :-:.jezd l'~idn C:. R. P. S. 
v New YOl'ku. ,Na sjezdu tom zvy::;'ena byla umrtni podpol'<t na $1,000 
se sl'azkon $250 na lllnl'ti manzelky elena k podpol'e opnin1eIH~ho. 

Rac1u bylo koncem roku 1RR6. -- V~4, lldu 7::2;):2 (\ jmeni v;'ed1 l-cldu 
bylo $160,092,89. 

• 
Desaty ~jezc1 .Tec1noty byl v mesiei cpn'nu, rok11 IKHL \' Cec1ar 

Rapids, v lo,ve. PHtomno b:ylo 175 za,stupcu l,adn. Net sjezdll tom 
zalozila .J ednota Syuj vlastrii organ (etl'lHletidennik), pode jmenem 
"O/'!/(Ij/ /JmtJ'.·d,'o iY. S. J>. S." a l'edakei a tisk (~asopi~ll toho obstcu'aval 
Vaelay Snajdr, redaktor "Dennice Novoyeku" v Cleyelanclll. (Od 1. zaN 
rokn 1897. stal se pOI'adatelem a tiskai"em "Organu" Bohmnil Barta 
Leto"sky v Cedar Rapids, la.)t) 

Take jmenoYa,n byl tak r'e("eny ".\~tiJ'l)dJl; ,'/jlw/'," jpmuz nal-izeno, 
,' yda,Yati a Yesti y ce~kem du<,'hu an~,dieke noyiny "IJIlIt(' llIioll J (JI'('f) 

,f) ~kol'O \. kazdem Sl<lll1, kde jsoll hidy t' , ~. p , ~" e:xisllJ,k Il:Z lakhJ \'ellY " \'(>1 kOI-:I<1 , " 
jellz slozen jest ze ZlislUPell jednotlh,.,\·h Hlllt loho "'j onoho st,ltn a ,jPst jaksi hla\'OIl \'seell 
1';ldlt \' dOlyh1t~m sl,itl1. \'e:;I,~I'{> \'plkohhly i hidy \';<a k Hdf aspl'ayujP .. ;\lit·o<illl hlai'll! )':id," 
jPILOZ hla\'lll tHerlllki. jako tajPlUllik, }loidadlllk a pI'edspda jsoll od YP~kpl',\~('h hidlh placPlli, 

Hot'ni pial tajemnika ,,:I,il'odnfho hlaY111ho i':i<1u" .ie )'!OO t!O!:l1'\'I: p()kladlllka l.iO dol;l1' ll 

a pI'edspdy ,-)0 doladL 

1" Od konce l'oku I!lU~, \'Y('II,izl o1',:.;:il1 I1l'all'sl\'a (',~, p, ~. \'."da\'alplstdm '-\n\Ollllla 

XO\';\],:l \' ~Iilwallkpe, " ' is, Hot'llfkem thnaetem. \'\s)em1. sIal se zmlllt'n~: P:11I "yda\'ale) 1-\11l 
a .I, .1. 1\1';i) (\'.\'(la\'(l1el a retlakloJ' .. ~Ia\'ip'· \. RacillP) 1'{'llaklol'em loho OJ'g',IIll!. ~P('hlll lJ(~ 

bojt>, \'PdP1J(~ Y:iclan'm ~na.idl'f'm (\'~'da\,(ltejpm a l'pdaktOJ'pm .. I>~nnict-' ::-\'o\'(n,t·kll" \' (~lt>\ ' p
)andl.l) a AI1,~', (;erillg'l'f'nl (vydavatejp111 ,,~\'ol'1losti") () ol'g';instd C, ~, p, ~,a Pl'o:--,p\'('h:fi'ske 

1)0('111:1111 ph>mnohych vyslandl na pOs)pdlllm sjez(lu .Ip(jll()ty \' St. Louisu SI';Oll<'(I\,;illo zatl,lltlm 

0I',!,!';inll .\111. ;\o\':ikO\' i (\'ytl;l\'ateli ,,])om,lcno..,ti") 
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(eský Hlas), aby na echy obracely pozonios Amerian : úelu toho

však dosaženo nebylo.

,,Bohemian Voice'" (msíník) vycházel v mst Omaha, v Nebrasce

od 1. záí, roku li^92. do 1. listopadu, roku 1Š94. a byl tištn v tiskárn

,,Pokroku Západu."

Nejprve redigoval asopis ten Tomáš apek, nyní právník v New
Yorku : po nm ujal se redakce redaktor ,, Slavie'" v Racine, ve

Wisconsinu, Josef Jii^-í Král. Administrátorem byl tajemník ,,Národního
výboru," Robert V. Miškovský v Omaže, který však ani neupomínal,

ani k pedplacení nevyzýval, — vbec nestaral se o list, jak povinností

jeho bylo, takže pi zániku svém dluhoval ,,Bohemian Voice" pes tisíc

dolar ! eských odbratel bylo zprvu asi 1500 a asi tisíc výtisk se

rozesílalo zdarma asoi)ism, zvlášt anglickým a vynikajícím Ameria-
nm.

Koncem roku JHDl. mla Jednota 170 ád s 9,500 leny a jmní
$222,389.48 a koncem r. 1898. bylo 14 velkoád. 200 ád, 11,205 úd
a jmní stouplo na $259,562.53.

Na .sjezdu v St. Paul, v Minnesot, v ervnu roku 1896. usne.seno,

vypláceti tisíc dolar úmrtného po lenu a dv st padesát dolar
úmrtného po jeho manželce zvlášt. Na sjezdu tom žádaly západní ády,
zvlášt ády z Nebrasky, o rozdlení úmrtních poplatk podle stáí, ve

kterém ten neb onen len pistoupil k Jednot, zvláštní pojištní

manželek lenv . S. P. S., roztídní úmrtní podpory na 500 a 1000

dolar a znovuzízení Jednoty dle novodobých názor a moderních
smr.

Východní ády však tyto požadavky zann'tly. Ve dnech 9., 10.

a 11. února, r. 1H97. konán byl pak v Omaze, Nebr., sjezd nespokojených

ád západních stát a usneseno, aby západní ády od Jednoty . 8. P. S.

se odtrhly a založily novou samostatnou Jednotu. . Téhož roku, 4. ervence
poaly pak západní ády samostatn pracovati, když se totiž sestoupily

v ,,Zapadni esko-Bratrskou Jednotu" (Z. . B. J.). která ítala

31. bezuM, roku IDOl. ;')75s lenv, 1470 lenkyii a 115 ád. Úmrtné
rozdleno na 4 tídy a to : na 500, — 1000, — 1500 a 2000 dolar
a rozdlení úmrtních poplatk stanoveno podle stáí.

Jednota tato vydává též svj vlastní orgán (msíník) ,J>r<itrsLi)

J'i\-<fiil/,\'- jehož první íslo vyšlo 1. ledna 189S. v Omaze a jehož

poadatelem i redaktorem jest Jan Rosický. Hlavní úadovna ,.Z<i/><iiliit

r, s I,:,-lirnt, ></,,' .l,,lH<>t,f^ je.st V Cedar Rapids, la. t)

Taktéž roku 1^97.. a to 20. ervna, zaražena byl;i \ La (Jrange,

Texas, ješt jediui Jednota :i to „Slovanská Podporujicí Jednota Státu

fi Koncem bic/.iui. lokii llti. Isoii.iii lni (iriihý sj-zd /. ('. lí. .1. ;i lo \ i' nistfkii

AVilbi', \ Nel)rascf. Na .sjc/dii tom ii.-iieseiio Inio. po\olili na Usticilní Malici Školskou

200 dolaru, .lednota mla koncem lervna. roku 1!M)'*. ("lenu a rleiiky i'uM) a m;í lak zvaný

z:íložní fond. Tftí sjezd .hMlnoty konán liudi- v ("crvnu. roku 1!>0Í. v M iluiiuknc. Wi.s.

(Cp:..;k,v RIa:..;), H by na C\>('hy obl'ac-ply pozol'no:..;t' All1el'i6anft: 11<"'eI1l toho 
y~ak do:..;azpno nebylo . 

. ,Bohemiall Voi('e" (IllP:..;i('·nik) vy<:hcizpl v nH~:..;tf. Omaha, y Kebra:..;ce 
od l. zM']' 1'ol\:n lK~t~. do l. li:..;topadu. 1'0kll lKH-l. (\ by} tii;ten " ti:..;lni1'ue 
"Pokl'okll Zapadn." 

Xejpr,'e redigoY;Il l-(l:..;opi:..; tt.'ll ~ronHI;; Gapek, nyni p1"<lynik v New 
Yo1'ku: po nelll njal :";P 1'edHkC'e 1'edaktol' "SIHYip" Y Raeine, ve 
'Vi:..;c-on:..;inu, .To:..;ef JiH KraJ.· Adlllinistnltorell1 byl tajell1nik "Na1'oc1niho 
vybo1"u," l:\olwrt \~. 11iskoy:..;kY ,. Omazp, kter.y ,';;ak aui nellpominal, 
a,ni k pi'ec1plC1c'eni npvyz.vT<ll, -- "llbec ne:..;ta1"HI :..;e 0 li:..;t, jak poYinnosti 
jeho b.\'10, talde pH z<1niku svelll dluhoval "Bohemian VoiC'e" pt'e:..; tisie 
c101a1'u! C~p:..;kYC'h od bpl"CI telft bylo Zpn?ll a:..;i If)OU a asi ti:..;ic ,'ytisku se 
1'ozes11alo ztla rllJH ('·asopis11111. z,'1<1 ste angliC'kYlll a vynikajidm Ame1'i(~a

num. 
KOl1CPlll 1'oku It1!11. lllela .Tednota 17u NLtlu s ~J,C)UO eleny a jmeni 

$~~2,iJK!)AK a koncem r. It1!m. bylo 1-l yelkohldu. ~OO hhlil, 11 ,:?O~) 11du 
a jmpni stollplo na $2;)~),~)l)~.j;L 

Na :..;jpzc1u v Rt. Paul, v ~Iinne:..;ot~·, \' l-e1Tn11 l"oku Itl9ti. l1sne:..;eno, 
'7pJ(Lceti tisie dolaru 11l111"tnellO po ('lenu a dn'" :..;te padesat dola1'u 
l11n1'tneho po jeho manzelc'e zvlaste. Xa sjPzdu tom zachlly zapac1ui l'ady, 
zYlai;ti"> t'ady z Nebl'<lsky, 0 I"ozdeleni lllllrtnieh poplatku podlt:' :..;tcii-i, ,'e 
kterem tt>n nt'b ouen ('len pl·i:..;tonpil k Jednote; zvlastni pojisteni 
manze1E'k (,'leull" (1. S. P. S.. 1'oztHdeni lllnrtnl podpory lUI 300 a 1000 
dolarll a 7.110Yllz1·\Zpni Jednoty dIe no,'odobyeh nazol'll a modprnieh 
smedl. 

\~,~~cbodni hldy d~a k tyto pO~itday ky zmnitly. Ye dnecb ~j., 10. 
a 11. lmora. 1". I~-mi. konan byJ pak v Omaze, Nebr., sjezd npspokojenycll 
r'ad u zapac1niC'h :..;t,\.t\'l a u:..;np:..;pno, it by z<1 padni l'ady od .Tpdnots (1. S. p. s. 
:..;e odtrhly a zalo~iJy noYou :..;amo:..;tatnou .Tptlnotn .. 'rellO~ roku, -l. cenrenee 
pOt'aly pclk zelpadni -hldy :..;amostatne prHeo,'ati. kd'y~ :..;e toti% :..;e~toupily 

" "Zeipadni Cesko-Bratrskou .Jednotu" (Z. (1. l3. J.), ktel'li, 6itala 
01. bl'p7.na, 1"0kl1 HIOt. ;ri;).~ t'll'nil,', 1-l70 (·lpnk.yfi a II;, -hiclu. Ulll1"tne 
l"oz<lelt>no na -1 tNdy H to: na ;IUU, ~ 1000, I ;)00 a ~OOO dol" I'll 
a l'o7.cll"ll'ni 11l11rtnf("h poplatldl :..;tanoypno podlp :..;t:lH . 

. )Pllnot(l tato ,'.,·d{) ,',l tez :..;d~lj ,'hlstni OI'g-,in (mt':..;i('nik) " /:I"lffl·"~!.·.'; 

l·".'if/l;/'·,'· .i .. ho~ pl'nl! ('islo ,ry~J() I. Ie(lna lK~I~. " Oll1it7.P a jt'l107-
poi'mIa telf'lll i !·pda ktO]"(,lll jP:..;t .Tan [{o:..;i('}Q~. HI a n1i 11l'ado,'na .. /:, IJ 11('//1 ; 

(v",.'ikll-J:",ftl·.'i/'-/ .I", II/lit!! " j<,st " l't-'dar Hapids, la. t) 
T(lktez I'okll 1r(!li .. a to ~O. ('(,1"YI1<l, zal"a~(.lI1a bylit " La Crang-f', 

~1\·xas. jP;:'t(\ jPdna .Jpdnot(l a to "Slova1tsk,l Podporujici .Jednota Statu 

tl 1\011('1'111 l,h·ZI1:l. 1"0).;11 1!l0"!. kOI1:ill 1,,1 dl'IIIt,: ~ipzd Z. ('. H .. I. a In 'I' llli·~I('(·).;1I 
" ' illwl'. '" ),",·hl·a",·... ),"a "jl'zdll 10111 lI"II'I"M'1l0 h~"lo: po,"olil i lIa l\;1 h·d111 ~Ial i("i ~)';()J:.,koll 
:wn dO]:II·t'.. .J .. dllola III ,',I a 1';0111"1'111 i·I'I·"II:1. I"okll J!IO·!. \·I,·l1fl a \')('Ilkyil fi~:\11 a lII:i lak z"allY 

z:iloZl11 rOlltl. Th'l i "jl'zd .I1·tIIIOI., ).;011:111 hlltl,' '" ("('1""1111. l"okll )!III;. , ;\1 ilw:tlti.;p(,. \ri". 
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Texas" (S. P . .T. S. T.), :-; Jednotoll (:. S. P. S. ne:-;pokojpnymi texct:-;k.ymi 
l·ady. 

I tato JednotH yyLichT,!. :-;yuj org-an. Nejprve by1a jim "S//)/·'II/"':!.·/I, 

Jedl/otlf," jejiz prvni ('i:-;10 v,Yslo 1. zai'i, roku P-lH7. \. La Grang(->, 
\: okre:-;l1 Fa,\'ette: od 1~J·. pl'o:-;ince tellOz l'oku je Ol'g-anell t " ()/).?:lIr" 

V Hallett:-;yille, \' Ok1'e:-;ll Llln\C'a, Texa:-;, a \'yelul.:d dVHkn'tte za me:-;ie. 
Vydayate1em .ie Fl'Hnt. Fabian . .. 

Un1l'tni podpol'a (:·ini bud' ~~;-lll, ~;;Oo, anebo ~\()OO, dIe phmi 
pH:..;tupnjieieh a kazdy ('len plati na jeden l'oz\Th me:-;ic.n;· clIp :-;taH, kdy 
pi'i:-;tonpil a :-;iee : 

N a 250 clolal'll N a 500 dolaI'll Na 1000 clolH1'u 
Od 1~ do 21 1'oku 1j eentu ........... tlO C'entll ............ (jO l'entu 

~1 ,. 2:-1 ............ 70 lK .'. 'l-a.) 

" ~j " iJO 
" 30 " H;J 

i);-) " .,10 
" .,10 " .,1:-1 

.J',' _.) 

~;) 

HO 
,)-
'J.) 

4:-, ............ DO 
:1U ........... · 100 

liO ............ 1 ~() 
oj ',' .......... lim 

-lU 7:> " .,1~J " 30 .............. , ., .. 

(N a $1000 moholl bjti poji~ telli pOllze ('ekanei, l\tpl-i nej:-;ou jeste 
45 1'oku stai'i.) 

Poplatky tyto , zu:-;tayaji y pokladna,C'h jednotliyych i·adD.. Ullli'e-l i 
6len,' zasilaji se pak penize dIe nai'izeni a 1'ozpo6tn h1<I\T11iho hidu 
Opravnenemu dediC'i. Man~elku :'n'oji muze dat 6len Jedlloty tez poji:-;titi 
a po jeji smrti do:-;tane dedic $2~)O od .Tednoty. Vk1adne 11 kterehokoliv 
radll obnasi $5.00 a ObllO:-; i'adoYych pl-i:-;pevkll 2;) centu ll~e:-;icne. 

Ku "s/()/'ul/sk,; l)lIdl'/)/'I~ji/'; .//'I/l/lit/5 ."'tdlll 11,.l'I(s" (S. P . .T. S. T.) 
hlasilo se v i'ijnn 1'. HI02 . .,1f, i'a,ch'l, :-; l1(j.,1 cleny a j4(j clenkynemi. 

Dluzno je~te podotknollti, 7,(-> na sjezdll st.-palllskem bylo ll:-;neseno, 
aby pl'enesen byl "Na1'oclni hlayni i'ad" z Chieaga do Cle\'elandu. 

DYamicty sjezd C. :-;. P. S. odbJ~yun byl v srpnn, 1'oku IM99. 
\ T Detroit, 'Michigan. N a nem mezi jinym bylo odhlaso\Tano, a by poji:-;tne 
obnu,selo budouene $~OO a ~100U a aby ~e platilo na kazde lllnrtl dIe 
staH, a to na $1000: Od 1t1 do ~:-, roku M centu, od 2;, do ijj r. 10 centu 
a od 35 do 4:> 1'oku I~ C'entu. 

D{de pl'enespn "Nu1'odni hhl\Tni l'ad" do New 101'ku a prijata 
resoluce, pfipoustejici auglieiuu za rokovaci ree ve spolcich. Tim 
s\Tobodomy:-;lni, od:-;trc-iy;e ('e:-;ky jazyk, dolnlzalL ze umeji sice dobi'e 
bourati, ale spatne staveti. ,"-) 

V dobe sveto\'(~ \Tysta,'y a sice ,'e dnech 1. H7, ~l. Sl'pna roku HHH. 
konun opet liJ. sjezd }'udu (:. S. P. S., a osla\'eno ;-)CHete jubileum zalozeni 
teto Jednoty. Zu:-;tllPCU povel'enych od jednotlivych :hidfl p1"ijelo do 

*) n. 19(11 .. Y ll1t'ski ('PI'\'I1I1, m("'ll .TE'tll1ola ('.;--;. P.;--;. 11,';S-l <'-IP1111. 1·1 \'f'lkohitl ll, 
lR6 ":1<111, )jq ;.),000 jml-1I1 a GUO!) (po.ii~tt·'n.)"ch) manZt'!pk t\\~l1i\ (l1a ·~.)O !lolai'll). 
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?t. Loiiisn 'u. Jodnota mla tehdy 199 ád. s UJ,906 leny a 9,730
manželkami.

Na sjezdu usneseno, aby dcery len, jako jich manželky, byly
pijímány a oprávnny k podpoe $250 vimrtného. Také pijat návrh,

aby bylo dovoleno manželkám a dcerám navštvovati schze ádové.
Ve stanovách pak uinny zmny :

,,Synové len . S. P. iii^a údové sokolských sbor, kteí
nepestoupili 30. rok stáí, budou pijímáni k ádm . S. P. S. bez

vkla^dného, ili bezplatn."

,,K úmrtní podpoe nebudiž oprávnn ten, kdo si nemoc pivodí
nestídmým a nemravným životem, nebo samovražedným pokusem."

,,Ddicm sebevraha, jenž byl lenem mén nežli rok, nebudiž

vyplaceno více než $100, a byl sebevrah .Šíleným nebo ne. len, jemuž
se pokus sebevražedný nezdail, vyluuje se sám. Kdyby manželka,

anebo dcera lena, jsouc u Jednoty mén nežli rok lenkyní, spáchala

sebevraždu, obdrží ddicové pouze 25 dolar úmrtného."
,,Záložny fond, jenž vystoupil na $67,000, uren výhradn k zabezpe-

ení vyplácení úmrtného v budoucnosti."

Nemén byla též tabulka pojištní ásten zmnna a ješt nkolik
nepatrných zmn provedeno.

Konen pijato usnesení, aby se povolilo $1,000 Matici Vyššího
vzdlání (v Cedar Rapids) a $1,000 Útuln ' a Sirotinci (v Chicagu)

a sice, aby se obnos ten vyplácel po $200 ron v následujících 5 letech.

Sídlo velkovýboru peloženo do St. Louis. Píští sjezd konán
bude v Milwaukee, ve Wisconsinu za pt rok, v msíci záí.

Prvním zábavním spolkem v St. Louis jest ,,Slovanská Lípa",

jež založena byla v lednu, roku )H59. Spolek ten zarazili : Emanuel
Denk, brati Josef a Matj Stankovští, Karel Šauer, Jakub Mottel,

Matj erý, Karel Roth, Jan Borecký (nyní v Little Rock, Arkansas)

a nkolik jiných.

Odbory ,, Slovanské Lípy" byly : ,..s7"'""/'/'s" odboi' dramatický,

zaražený roku 1H59. a pvecký odbor ,./>">/"'/•," založený roku 1H61.

,, Slovanská Lípa" má pknou knihovnu.

Schze své odbývala ..Slovanská Lípa," v cizích místnostech
;

nyní shromažuje se v „Národní síni,** ktorou vystavly v. \xW. ády
. S. P. S. na rohu Dolman ulice a Allen ave.

První divadelní pedstavení : ,,Jeden z nás se musí oženit,"

provozoval dramatický odbor ,, Slovanské T^ípy" ,,shir<,n!i" i-oku JS59. pod

ízením Václava Jiraucha.

Ke sboru ,,Slavonii" patili : Karel Roth, Jan Majer. Václav Šerý,

Jan Borecký, Václav Bandhauer, Frant. Pešek. Ixudol Kysela a Václav

Jirauch. Nejdíve lirálo se v nmecké síni : ..Floi-a Garten," po té

J)l;j1'ny Cechtw Americkych. 

St. LOlli~ll .1( • .f0dnota mela t(~hdy J!)!J l'~(hl, ~ liJ,!IOG ('leny a 0,730 
man~(J lkallli. 

~a sjezdll ll:-;neseno~ (\ by dcel'Y ('lenu, ja ko jieh manzelk'y, b;y ly 
pi'ij inutny a opnlsneny k podpol'e ~~50 umrtneho. rr<lke pl'ijat mlvrh, 
nby hy10 dovoleno manzelkci.ln a dcenim n;lvsteyovati schuzp hidove. 
Ye :-;tanovach pak ll("ineny zmen.Y :' 

,,~.Ynoye clenu C. S, P. *- a udove ~okol~kych sbonl, ktefi 
ne P:l-t-':-;tou pi Ii 30. roJ\: stah, blldoll pi·jjimani k i'adul1l 6, s, P. R, bez 
\'k1:~dneho, eili bezplatne." 

"K . ulllrtni pod pOl'e ne budiz opni \'nen ten, kdo si nemoc PI'] yodi 
]wstHdmym H neml'HvnJ~m ziYotem, nebo SamO\THZednym poku~em." 

~,Dedicull1 :-;ebevl'aha, jenz byl clenem mene nezli rok, neblldiz 
v~'plaeeno vice nez ~lOO, at' byl sebe\,l'ah ;'ilen)~m nebo ne. Clen, jemnz 
st? POkllS sebevl'uzedny nezdell'il, yylllcllje se sam, Kdyb~T manzelka, 
anebo (kerCl elena, jsouc 11 Jednoty mene nezli rok clenk~Tni, spa.chala 
sebeYl'azdll, obdl'Zl c1edicove pouze ~j dolal'l'l lllnl'tneho." 

"Zalozny fond, jenz vystoupil na $ll7,000, llrcen yyl11'adne k zabezpe
c~E'ni yyplaceni {l.lnl'tneho v budollcno~ti.·' 

Nemene byla te~ tabllika pojiStEmi c'astecne zmenena H je?'te. nekolik 
nepa tl'nych zmen pro\'edeno. 

Konecne pl-ijato usneseni, aby se povolil0 ~l ,000 :Matiel Vys;iho 
vzdelani (v Cedar Rapids) a $] ,000 Utulne' a SirotCillci (v Chi~agu) 
a sice. aby se obno~ ten vyphicel po S::?OO rOc-ne \' na:·.;ledujicich ;-) letech. 

~idlo \'elko\',\'borll pl'elozeno do St. Loui:-;ll. Pi'iSti sjezd konan 
bnde \" l\Iihnmkee, \'e vViscon:-;ll111 za pet rokll, \' n}(~sici zaN. 

· ... 
Prvnim zabavnim spolkem v St. Louisu jest "Slovanska Lipa", 

jez ZH lozena by1a \' lednll, ro1\n J ~5!1. Spolek ten 7.Hl'nzil1 : Emanuel 
Denk, bnlHi .losef ,L Matf'.j Stallkovsti, Karel Sauer, J,lkllb l\1ott(>l, 
l\1ah\i Ser,~, Karel Roth, .J an BorE'cky (nyni \' Little Hoek, Arkansas) 
;1. neko1ik jin~~('h, 

Odbol',Y .. Slovansk(~ Lipy" b,vly: .. ...... .,/(/·/)/I;f', ,. odbol' dl'amatl('ky, 
z<ll'az(Jn,Y l'ol\:n P":;I!I, a pe\'eeky odbor ,. /JIIJ/I ;":' z:iloz<'n.v l'okn I ~t) I. 
"Slo\'(lJlska Lipa ;' lIUI. 1)f'knOll knihonlll. 

Sd1UZP s n5 o(lh,vYH1a ,, ~lonll1ska LipH~" \' ..izich llIistnostl'ch: 
llYI1] :-:h\'()mazd'ujP s(' \" "Niirodni Sl11i," ktC'l'Oll \'ystilYl"1,\' l'. l~!I(), }'cldy 
('. S. P. S. na l'ohn Dolmcl11 nli('(' a A11(:\11 (1\'(', 

P\'\'ni div:l<l .. lni pl'p<btaypni: ".)1-'(1(>11 z 11<1:-; ~(' IlIu:-:i ()z(>llit, " 
!Jro\'ozo\,(\ I dnlllla ti('k.y o(lbo1' " S1o \'a nsk{> Lipy" " ...... /1/ 1'/)/1;/" 1'01\\1 J KIll. pod 
:i"iz(~nim \",1<-1a\,(1 .lil';uwlHl. 

K .. :-;hOl'll " S 1:I\'Ol1ii" ])atl-ili: Karp1 Hotll , .Ian :\lajE'1\ \',i('I<\\' ~e\'.\-, 
.T all Hon·(·k,v. \' ada \' Han<lhmwl'. I,'nl11t. P~;:'p\L I~ ndolf KxsE'la (\ Y ,lela \' 
.Tiraueh, )\Pj<Uh'p hnilo ~p \' nt'1l1Pck(.'. :-;ini: .. Flol''' (;"rt('IL" po t{> 
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v ,,Lafayette Hallu" a potom v ,.Tyrolev Hallu.'" Roku 1864. zvnlý
už Jan Mudroch, pocházející z Brandýsa nad Orlicí, a Rudolf Kysela
postavili síii na rohu ulic 10. a Marion, kde se po mnoho rok zábavy

a divadla poádala : sí ta pemnna byla pozdji ve strojírnu.

Jiný ochotnický spolek byl založen roku 1866. a to Antonínem
Jurkou, zvnlým eíikem Durasem (zemel ve Wilber, Nebr.), zvn-
lými již Janem Aloisem Oliveriusem a Jaroslavem B. Blohradským, jehož

pravé jméno bylo Tarat, a jenž stal se pozdji v Chicagu ,,národním
šibalem a balamutilem," Antonínem Klobásou a Václavem Jirauchem.

Nyní má vSt. Louis ti eské divadelní sín, a to již zmínnou
sin ád C. S. P. S., sí ,,Sokol** na rohu 9. ulice a Allen ave. a divadelní

sí pi osad sv. Jana Neponi. V tchto síních astokráte do roka hrají

se divadla ilými ochotníky ,, Slovanské Lípy", ,,Sokola" a katolickými

dramatickými sbory ..Slovan" a ..Jablonský."

Také založen byl v St. Louis nejstarší eský sokolský sbor ve

Spojených Státech, nynjší ,,Tlocviná Jednota Sokol/* která patí
k žup západní se sídlem v Omaze, Nebr. Založena byla dne 14. února,

roku 1865. a pijala jméno :
,,Xj>'>l«'k Snko/.''

Prvním starostou ,, Spolku Sokol" byl Jan Bolemil Erben a sbor

ten ml již 4. dubna téhož roku 100 len. Skoda, že netšil se ,,Sokol"
dlouhému trvání I Obanská válka, která tehdy chýlila se ke konci,

mla tak zlý vliv na novou Jednotu, že innost" její oslabila a konen
roku 1866., v msíci beznu, úpln ji zastavila.

Roku 1871., 18. prosince, zaražen byl opt nový sbor sokolský

v wSt. Louis, a starostou jeho stal se Jan Alois Oliverius. Jelikož sbor

ten neml žádného tlocviného náadí, najal si sí nmeckých turnér
a zjednal si nmeckého uitele tlocviku, který leny cviil.

Za nedlouho však nastala v adách Sokol evnivost', která

zpsobila mnoho zla a dosplo se tak daleko, že se dne 18. ledna l87o.

sbor rozštpil. Ob poloviny, poavše pak proti sob krut brojiti,

dožily se smutných konc. Ta, která se od Sokola odtrhla, netroufala

si založiti nový sbor sokolský, jsouc píliš slába, a druhá ás nemohla

též nieho svésti. Výsledkem všeho toho bylo to, že Sokol v St. Louis
brzy po té opt zanikl, psobiv celkem asi 14 msíc.

Avšak již v msíci ervnu, roku 187;>. pokusili se nkteí bývalí

lenové zaniknuvšího Sokola o optné založení nového sokolského sboru,

jenž si dal jméno: ,/V-s7.'/ (>mhi<lhni No/o/." I zahájil v brzku innost'

tak ilou, že se zdálo, že budoucnost' ,,eské Omladiny Sokol" bude

zajištna. Avšak nejnlo tak býti.

Osobní záš, nešvár a nepíze jhiycli spolk kladly mladému

sboru v cestu veliké pekážky, tak že po 14 msících stálého zápasu

rozhodla se ,,eská Omladina Sokol" spojiti .se S3 ,, Slovanskou Lípou,"

což se také v brzku ^talo.
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\; .. Lafayette HaHn" a potom \' ,,rrYl'olel' Hallu." Roku lKo-1. z\'ecnely 
uz .Tan l\iudroch, podHlzejiei I'. Brand,ysa nad Orliei. a Rudolf K",sela 
po~tayili SIll na l'ohu uli<: 10. a :Marioll, kdt' se po lIluoho l'oku zaba\'y 
a diyadla pOl',Ldala: sin ta pl'ellleueua byla pozdeji ye stl'ojil'nn . 

.Tiny ochotuiek,Y spolek byl zalozeu 1'okn IH61L a to AutolliuE'm 
.Tul'kou. z\'ec'uelym C\>llkE'm DUl'asem (zellll'el ye "\Vilbel', Nebr.), zvecup
lymi jiz Jauf'm Aloisem Olin:'l'iusell1 a .JnroslHyem B, Belohradskym, jeho7. 
prC:lye jllleno bylo rrHrat, a .ienz stul Sf' pozdeji \T Chieagn "lHll'odnim 
sibalem a balml1ntilell1," Antoninem Klobasou a V,klayem .Tirauchem. 

Nyui nUl Rt. Louis t"i eeske clh'adelni sine, a to jiz zmineuou 
sifi l'adu (1, s. p, S., siD "Sokol" na l'ohn H. ulic:e a Allen aye, a clivadplnl 
~ifi ph oSC:lcle S\', .Tana Nt·pom. V techto ~inich eastoknlte do roka hl'aji 
se dhTadla cilymi oC'hotniky "Slo\Tanske Lip,Y"J "Sokola" a katolickymi 
dramatiC'kymi sbory .. Slo\Tan" a "Jablonsky." 

-----------
rrake l'.i:llOZell byl v St. Loulsu nejstal'si eesky sokolsky sbor ye 

SP?jenych Stateeh, nynejsi "Telocvicna Jednota Sokol," kteni pat:l-i 
k zupe zapadni se sicllem \T Omaze, Nebr. Zalozena byla clne 14. unora, 
l'oku 1t)G3. a phjala jmeno: "SJ)(}/d .. Suko/," 

P1Tnim stal'oston "Spolku Sokol" byl .Jan Bolemil El'ben a sbor 
ten mel jiz -1. dubna tehoz roku LOO clenu. Skoda, ze netesil se "Sokol" 
cllouhemu tl'\Tclni! Obeanslni valka, ktent tehdy chylila se ke kOllei, 
mela tak zly vIi\T na nO\TOU .Tednotu, ze einnost' jeji oslabila H kone6ne 
l'oku 1t)66., \T mesiei bl'eznu, llplne ji za~taYila. 

Roku It)71., 1~. prosince, Zal'HZen" byl opet nO~Ty sbor sokolsky 
\' St. Lonisu, a starostoll jeho stal se Jan Alois Oliverlus. Jeliko7. sbor 
ten nemel zadneho tPlocyieneho nM'adi, najal si sill nemeekych turneru 
(I zjednal si nemeckellO u6itele teloc\Tiku, ktery 6leny c\'16il. 

Za nedlouho d~Hk nastala \' l'adach Sokolu l'e\Tlli\Tost', kterct 
zpusobila mnoho zla a dospelo se tak daleko. zp se clne It-', ledna 1::37iJ. 
sbor rOl'.stppil. Obe polodn,Y, pO{'H\,Sf' pal\: proti sob"'" krute bl'ojiti, 
do7.ily SE' smutnyeh k~)IlCU. rra, ktpl'u se od Sokola odtl'hla, netroufala, 
si zaloziti no\'1 sbor sokolskJ~' jsouc pi'iIis sbiba, 1I drulut east' nemohla 
tel, nic'eho s\'esti. Y" yslpdkplll \';'pho toho bylo to, zp Sokol '( St. Louisu 
bl'z,Y po te oppt I'.anikl, pfisobi\T ('plkf'lll asi 1-! 11H\sidL 

A \'sa\{ jiz y mpsiei c'pl'vnu, l'okn 1 :--;'i:. pokusili Sf' llPktpH b.Y-ndi 
elpl1o\'e zaniknu\';;i1lO Sokola 0 opNn{' zalozeni no\'eho sokolsln?ho shoru, 
jen? si cIal jmeno: "(\'~!.'Ii {JIII/ildinfl S/}!.'u/." I I'.ahajil \T bl'l'.ku ('innost' 
tak eilou, ZP Sf' I'.d,'ilo, ZP bmlo\l('110St' ,,('esk6 Olllladin,Y Sokol" budt> 
I'.aji:::'tplla. A \':::;ak nemelo tak hYti. 

Osobni zfi;;t', nes\',I1' H lwpl'lzC'fi jin.\"ch spolldi kladly llllattelllU 
~boru \' ('f'stu n·like ph'kuzky, tak ze po 1-1 mesicidl st,lleito zeipasu 
l'ozhoclla SP "l\'skli Umlatlina Sokol" spojiti ;-;t' S-' "Sloyanskou Lipou," 
('OZ Sf' tak{· \. hl'l'.ku :--talo. 
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Nov utvoený sbor dal si pak jméno „'SV>Xo/ Slovanská Lípa'-'-

a byla nadje, že dobe bude se mu daiti. Roztržky a rznice však

záhy povstaly i v tomto sboru a v msíci únoru, roku 1875. rozešly se

oba sbory s pocity nenávisti a hokosti. Spojení trvalo jen osm msíc.

Dne 14. bezna IH?')., tedy asi msíc po zrušení spojeného sboru,

usnesli se Sokolové, aby bývalý sbor po svém odlouení od ,, Slovanské

Lípy" své jméno zmnil : i bylo pijato, aby se nazýval „Sf. Lomítky

Koncem roku 1877. ítal sbor ten již 110 úd a dne 20. bezna,

roku 1878. usneseno založiti pvecký odbor, který nazván byl ,
Jíluholém.''

Až do roku 1883. vládl v ,, Sokole St.Louiském" ilý život. Sotva však

uplynul rok, sbor jindy mohutný velice upadl. Nesnášelivos, žehravos

a nepíze echa k echu, neurvalos a závist', sobectví a nedbalost'

byly píinou, že v listopadu, roku 188o. zbylo Sokolu pouze 20 len
a že se poalo již mluviti o rozpuštní jeho.

Teprve roku 1887., kdy spolený cviitel ,,Národní Jednoty"

Karel Stulík dlel v St. Louis, cvie Sokoly, zavládl opt svornjší

a ilejší život a vtší innost', která pak už od té doby neutuchla. Roku

1890. ítal spolek 113 len a ml pt odborv : Tlocviný, pvecký,

divadelní, tenáský a dámský „ V/oKtv.''

V msíci dubnu r. 1890. zmnil sbor optn jméno v ,,Télocvinon

JednotX ^%koh' a nyní sbor i s odbory má kolem 200 len. Sbor má

svoji prostrannou budovu na rohu 9. ulice a Allen ave.

Krom ,,Tlocviné Jednoty Sokol" byl v St. Louis ješt jeden

sbor a to ,,esko-dlnický sbor Sokol Tyrš," který však k ,,Národní

Jednot Sokolské" nepatil. Založen byl 7. ervna, roku 1894. Sbor

ten konal cviení v síni . S. P., S., na rohu Dolman ulice a Allen ave.

Zanikl roku 1899.

Nedávno založen byl v St. Louis nový sokolský spolek „Tel.

Jednota Sokol Momif Pleasant,'' jenž v roku 1903. postavil si svoji sííi na

Neosho ul. a Minnesota ave.

.^ .^.^»^"^^o^«^^^

J)(~jill.'/ G'<feCII/lV Americl..:?/cl,. 
------------------------

Nove ut,'ol'eny :-;bo1" dal :-;i pak jmeno "Sokol SlfJl'(IJI.'1!.'(( Lfpff" 
a b~'la nadeje. 7.e dobh .. -> bude se mu daHti. Roztl'zky a ruznice vsak 
zuhy poystaly i y tomto ':-;bol'u a v mesici linoI'u, l'oku 18ir). rozesly SP 

oba SbOl',\' s pocity I1pna;\"isti a hol·ko~ti. Spojeni trvalo jen osm mesicn. 

Due l .. t. hr'ezna lSi;)., tedy asi mesic po zruseni spojeneho sboru, 
ll~l1esli se Sokolo\'(~, a by byyaly sbor po :·.;yem odloueeni od "Slovanske 
Lip.\''' sn~ .imeno zmenil: i b,rlo pi"ijato. aby se nazy,"al "Sf, /,()lli .. ~k!/ 
Sokol." 

Koncelll roku 1077. tital sbor ten ji7. 1..t0 lldll a dne 20. br'ezna, 
rokll 1 Ril:'. nsneseno ,mloziti pevecky odbor. ktel'Y nazvan byl "llla/,nlem." 
Az do roku It'lt-:B. , 'bidl y .. Rokole St.Louiskem" eily 7.ivot. Sotva vsak 
uplynul 1'ok, sbor jindy mohutn.y velice upadl. Nesnaselivost', zeh1'avost' 
a nepl'izefi Cecha k C,echn. neulTalost' a zuvist" sobeetvi a nedbaJost' 
byly pi'icinou, ze v listopadu. roku 188i3. zbylo Sokolu pouze 20 clenn 
a ze se poealo jiz mluviti 0 rozpustElni jeho. 

Teprve rokn It\87., kdy spolecny c\rieitel "N :irodni Jednoty" 
Karel Stulik dlel v St. Louisu. cvice Sokoly, zavhidl opet svo1'nejsi 
a cilejsi zivot a vet;i einnost', ktera pak uz od te uoby neutuchla. Roku 
1890. eital spolek lii3 clenn a mel pet odbo1'nv: Telocvicny, pevecky, 
divadelni, etena,l-sky a damskJ~ " l'lustll." 

V mesici dubnu 1'. 1890. zm€'mil sbor opetne jmeno v ., Tetocl..'icJ(olf. 

.fednotll Sokul" a nyni sbor i s odbo1'y nut kolern 200 clenn. Sbor rna 
Syoji prostl'annOll budoyu na. rohu 9, ulice a, Allen ave. 

Krome "Telocviene Jednoty Sokol" byl y St. Louisu jeste jeden 
sbor a to "Cesko-deltticky sbor Sokol Tyrs," ktery v~ak k "Narodni 
Jednote Sokolske" nepatHl. Zalozen byl 7. eeryna, roku 189·t Sbor 
ten konal cviceni y sini C. S. P .. S., na rohu Dolman ulice a Allen ave. 
Zanikl roku 1899. 

Nedavno zalozen byl v St. Louisu novy sokol sky spolek "TN. 
J ednf'Jf({ Sokol J/fJitnf /.JIf'ff.'Wilt.· ' jenz v roku 1903. posta\'il si svoji Sill na 
Neosho ul. a ~1innesota ::typo 
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Vývoj esko-katolickych spolk.

v St. Louis vytryskla také myšlenka, založiti ,, První ímsko-
Katolickou Ústedtií Jednotu," (I. R. K. Ú. J.) a ponvadž též první

sjezd této Jednoty se tam konal, nebude od místa, zakoníme-li djiny
spolk st. louiských krátkým nástinem djin této Jednoty.

Dne 17. záí r. 1876. uveejnil na popud spolku sv. Václava v St. Louis
st. -louiský 'týdenník ,,Hlas" provolání k eským katolickým spolkm ve

Spojených Státech, by se spojily v ústední jednotu za píinou vtší
vzájemnosti kesanské a sebepodpory. Provolání to nevyznlo na
prázdno, naleznuvši ohlas všude tam, kam proniklo.

Do 5. ervna r. 1877. pihlásilo se devt spolk a to :

Spolek sv. Václava v St. Louis, Mo. , se 185 leny.

sv. Václava v Chicago, 111., s 85 leny.

sv. Václava v Allegheny, Pa., s 35 leny.

sv. Václava v Detroit, Mich., se 26 leny.

sv. Václava v St. Paul, Minn., s 21 lenem.
sv. Jana Nepomuckého v Milwaukee, Wis., se 74 leny.
sv. Jana Nepom. ve Winona, Minn., s 29 leny.

sv. Václava ve Watertown, Wis., se 20 leny.

sv. Václava v La Grosse, Wis., s 29 leny.

Mla tedy ,,První Rímsko-Katolická Ústední Jednota" v zaátcích svých

504 leny. Stanovy pro tuto jednotu vypracoval šestilenný výbor,

zvolený spolkem sv. Václava v St. Louis., jehož rádcem byl msgr. Jos.

Hessoun.

Dne 5. srpna r. 1877. uveejnno bylo v St.-louiském ,,Hlasu" pro-

volání k prvnímu sjezdu, jenž se konal ve dnech 28. a 29. záí téhož roku

v St. Louis. Prvního sjezdu tohoto súastnilo se deset spolk, zastou-

pených po jednom zástupci, a to krom již jmenovaných spolk ješt
spolek ss. Cyrilla a Methodje z Cleveland, Ohio.

V této první generální schzi ustanovena byla úmrtní podpora na

300 dolar. Druhý sjezd ,,První Ústední Jednoty" konal se koncem záí
r. 1878. v Chicagu. Na nm zvýšena byla úmrtní podpora na 500 dolar
a zároveíi bylo usneseno, by úd, jemuž by zemela manželka, obdržel

150 dolar. Té doby mla Jednota 18 spolk s 876 leny.

V mezidobí trvajícím od druhé do tetí generální schze, zemelo
deset len a tináct manželek, jichž pozstalým vyplatila Jednota $6,900.

Tetí sjezd odbýván v Clevelandu, opt v záí, r. 1879, Té doby
mla Jednota 26 spolk s 1953 leny. Na sjezdu tom bylo pijato, by
úmrtní podpora zstala nezmnna (500 dolar); po zemelé manželce by
se ale vyplácelo 200 dolar.
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Vyvoj cesko-katolickych spotku. 

V St. Loui~u \Tytr.r~kla take myslellku, zalo~iti "Prvl1i )limsko" 
Katolickou Ustfedl1i Jedl1otu," (1. R. K. U. J.) a ponEwadz tez prvni 
sjezd teto Jednoty se tam konal, nebude od mista , za.konCime-li dejiny 
Rpolku st. louiskych kratkYlll lUtstinem dejin ~eto J ednoty. 

Dne 17. zaN r. 1876. uvel'ejnil na. popud spolku sv. VaClayCl v St. Louisu 
st.-louisky ~tydennik "Hlas" proyolani k ceskym katolickym spolkum ve 
Spojenych Statech, by se spojily v listi"edni jedllotu za pl-l6illOU yet si 
vzajemnosti ki"est'anske a sebepodpol'Y. Pro\'olani to nevyzllelo na 
prazdno, naleznuysi ohlas vsude tam, kam proniklo. 

Do 5. cervna r. 1877. pl-ihlasilo se devet spolku a to : 
Spolek ~W. Vaclava y St. Louis, Mo., se 18;) cleny. 

" S\'. Vaclava y Chicago, Ill., s 85 cleny. 
" SY. Vaclava v Allegheny, Pa., s 35 61eny. 

s,;. Vaclava v Detroit, Mich., se 26 ('Jeny. 
" . sv. V acla va v St. Paul, Minn., R 21 clenem. 
" RV. Jana Nepomuckeho \' Milwaukee, vVi~., se 7-1 6leny. 

sv. Jana Nepom. ve Winona, Minn., s 29 cleny. 
sv. Vaclava ve \Vatertown, 'Vis., se 20 cleny. 
sv. Vaclava v La Crosse, Wis., s 29 cleny. 

Mela tedy "PrYni Rimsko-Katolicka UsUedni Jednota" v zacatcich ~vych 
504 cleny. Stanovy pro tuto jednotu vypracoval sesticlenny yybor , 
zvoleny spolkem sv. Vaclaya v St. Louisu., jeho~ radcem byl msgr. Jos. 
Hessoun. 

Dne 5. srpna 1'. 1877. uvefejneno bylo v St. -louiskem "Hlasu " pro
vol ani k prvnimu sjezdu, jenz se konal ve dnech 28. a 29. zaN tehoz roku 
v St. Louisu. Pl'vniho sjezdu tohoto sucaRtnilo se de set spolku, zastou 
penych po jednom zastupci, a to krome jiz jmenovanych spolln] jeste 
spolek ss. Cyrilla a Methodeje z Cleveland, Ohio. 

V teto prvni generalni schuzi ustanovena byla umrtni podpora na 
300 dolaru. Druhy sjezd "Prvni UsUedni Jednoty" konal Re koncem zaN 
r. 1878. v Chicagu. Na nem zvysena byla umrtni podpora na 500 dolaru 
a zarovefi bylo usneseno, by ud, jemuz by zemrela manzelka, obdrzel 
150 dolaru. Te doby mela Jednota 18 spolkli s 876 cleny. 

V mezidobi trvajicim od druhe do treti generalni schuze, zemi'elo 
deset clenu a tHnact manzelek, jichz pozustalym vyplatila Jednota$6,900. 

Ti'eti sjezd odbyvan v Clevelandu, opet v zaN, r. 1879. Te doby 
mela Jednota 26 spolku s 1953 cleny. Na sjezdu tom bylo pi'ijato, by 
umrtni podpora zustala nezmenE'ma (500 dolaru): po zemi'ele manzelce by 
se ale vyplacelo 200 dolaru. 
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tvrtý sjezd konán byl 28. a 29. záí r. 1880. v Milwaukee, ve státu

Wisconsin. Na nm usneseno, vypláceti pozstalé rodin po zemelém
lenu 600 dolar a lenovi, jemuž manželka zeme, §250. Téhož roku

ítala Jednota 32 spolky se 2754 leny.

Pátý sjezd Jednoty konán byl v La Grosse, ve Wisconsin v témdni

svatováclavském r. 1881. Jednota mla již 61 spolek a 3068 len. Po-

platek na úmrtí lena ustanoven na 20 cent a na úmrtí manželky na

deset cent.

1 Rev. Jan Nekula, 1

^ administrátor osady sv. Václava v St. Louis, Mo. (c.

Šestý sjezd konán v St. Paul, Minn., ku konci msíce záí r. 1882.

Jednota mla 73 spolky a 4544 iidy. Za poslední rok zemelo 45 úd
a 26 manželek len, a, vyplaceno bylo 34,800 diolar. Úmrtní podpora
ponechána jak byla, a poplatek snížen na 15 cent pi úmrtí lena.

Sedmý sjezd konán v Baltimore, Maryland, ve dnech 25., 26. a 27. záí
Jan Habenicht. — Déjlny echT Amer.
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CtvrtJ~ sjezd komin b.yl 28. a 29. zaN r. 1880. v 1Iilwaukee, ve statu 
Wisconsin. N a nem usneseno, vyplaceti pozustale rodine po zemrelem 
clenu 600 dolaru a clenovi, jemuz manzelka zeml'e, $250. Tehoz roku 
citala Jednota 32 spolky se 2754 clen;y. 

PatJ~ sjezc1 J ednoty konan by 1 v La Crosse, ve ,Visconsin v temdni 
svatovaclavskem r. 1881. Jednota mela jiz 51 spolek a 3068 clenu. Po
plat€k na llmrti elena ustanoven na 20 centu a na umrti manzelky na 
deset centu. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~ Rev. Jan Nekula, iJ 
~ administdtor osady sv. Yaclava v St. Louis • .Mo. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~ 

SestJ~ sjezd konan v St. Paul, ~finn., ku konci mesice zaN r. 1882. 
Jednota mela 73 spolky a 4544 tIdy. Za posledni rok zemrelo 45 ud1i 
a 26 manzelek clenu, a, v;yplaceno bylo 34,800 d'olaru. Umrtni podpor~ 
ponechana jak byla, a poplatek snizen na 15 centii pl'l umrti elena. 
SedmJ~ sjezc1 konan v Baltimore, Maryland, ve dnech 25., 26. a 27. zaN 

Jalil Habenicht. - Dejiny Cecht'lv Amex. 
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r. 1883. Byli mu pítomni 32 zástupci. V Jednot bylo již 88 spolk

s 5563 leny. Od šestého sjezdu zemel 31 len a 25 manželek úd; na

úmrtí ta vyplatila Jednota 26,100 dolar.

Na sjezdu tom usneseno, by zasílal velkotajemník jednotlivým

spolkm tvrtletní zprávy o pokroku ,,I. . K. Ú. J." Mimo to zaslán

telegram papeži do íma tohoto obsahu:

Baltimore, Maryland, 26. zái 1883.

Jeho Svatosti Lvu XIII., v ím v Itálii.— Vyslanci katolických Cechu

ve Spojených Státech Amerických, shromáždni v Baltimore, Maryland, v nej-

hhihši jiokoe vyprošuji si Vašeho požehnáni.— P.Leo Suchý, kaplan Jednoty.

Na telegram ten došla v den sv. Václava odpovd od papeže:

„ V ím, 27. zái 1883. — JVejvyšší biskup, jíapež, s radostí udluje

katolickým zástvj^cm ech v Baltimore shromáždným žádané požehnáni. —
Kardinál Jacohini.'-'-

Osmý sjezd zahájen byl dne 24. záí r. 1884. v Detroit, Michigan.

Súastnilo se ho 49 zástupc. V té dob mla Jednota 97 spolk s 5646

leny. Od sedmého sjezdu vyplatila Jednota 33,900 dolar na 41 úmrtí

len a 31 úmrtí manželek. Sjezd ten, pro neshodu pihodivší se za

poslední rok, byl velice boulivý. Roztržka zpsobena byla lánkem
nových stanov, jenž naizoval, aby místní fará byl rádcem spolku

a rozhodoval, kdo má býti pijat za lena a kdo ne. lánek tento byl

na mimoádné schzi konané v Milwaukee, Wisconsin, odvolán.

Devátý sjezd konán byl v Allegheny, Pennsylvania, r. 1885. Tehdy

mla Jednota 105 spolk se 6,253 leny. Za poslední rok udalo se 31

úmrtí len a 37 úmrtí manželek, a bylo pozstalým vyplaceno $29,700.

Desátý sjezd konán v St. Louis v témdni svito-václavském roku

1886. Byl pítomnen 51 zástupce. V tomto ase ítala Jednota 120

spolk. Na úmrtí vyplaceno bylo 44,100 dolar.

Jedenáctý sjezd odbýván byl ku konci msíce záí r, 1888. v Chicagu.

Tehdy ítala Jednota 142 spolky. Na úmrtí vyplaceno bylo 110,100

dolar. Na sjezdu tom naízena byla lékaská prohlídka ekanc a úmrtní

podpora zvýšena na $1000 se srážkou $300 na úmrtí manželky lena,

k j)odpoe oprávnného.
Poátkem bezna r. 1889. odtrhly se texaské spolky od Jednoty

a 25. bezna téhož roku zarazily v Bluff, v okresu Fayette v Texasu

samostatnou Jednotu, jež má jméno „eská ímsko- Katolická Jednota

Texaská.**

O založení texaské Jednoty rokováno bylo nespokojenými texaskými

spolky ve dvou pedbžných schzích, konaných na podzim r. 1888.

v Bluff v Texasu. Nebylo však docíleno žádoucího výsledku jednak

pro skrovné zastoupení spolk texaských, jednak pro naléhavou prosbu

P, Josefa Hessouna ze >t. Louis, jenž vynasnažoval se o to, aby spolky

texaské od ,,První ímsko-Kutolické Ústední Jednoty" se neoddlovaly.

Než i^ovšechný prospch a nadšení spolk texaských, založiti samostatnou

50 IJejiny (JeCh?lV Americkych. 

r. 1883. Byli mu pfitomni 32 zastupci. V Jednote bylo jiz 88 spolku 
s 5563 cleny. Od sesteho sjezdu zemfel 31 clen a 25 man zelek udu; na 
umrti ta vyplatila Jeanota 26,100 dolaru. 

Na sjezdu tom usneseno, by zasllal velkotajemnik jednotlivym 
spolkilm ctvrtletni zpravy 0 pokroku "I. R. K. U. J." Mimo to zaslan 
telegram papezi do Rima tohoto obsahu: 

Baltinwre, ~Iaryland, 26. zu.fi 1883. 

Jelw Svatosti Lvu ~¥IIL, v iii-me v Italii. - Vyslanci katolickych Cecldi 
ve Spojen'ych Strftech Americkych, shromdzdeni v Baltimore, ~Iaryland, v nej
/dllbsi pokore 'L'!Jprosllii 8/: rraselw pozehndni. - P.Leo Suchy, kaplan JeJnoty. 

Na telegram ten dosla v den sv. Vaclava odpoved od papeze: 
" TT Rime, 27. zdfi 1883. - lYejvyssi biskup, papez, s ?'adosti udez"Je 

katolickyrn zdstupdhn Uecld't v Baltimore s!tromdzdenym zridane pozehnd?li.
I{"ardinal Jacobi1l'i." 

Osmy sjezd zahajen byl dne 24. zaN r. 1884. v Detroit, Michigan. 
Sucastnilo se ho 49 zastupcft. V te dobe mela Jednota 97 spolkft s 5646 
cleny. Od sedmeho sjezdu vyplatila Jednota 33,900 dolaru na 41 umrti 
clenu a 31 urnrti manzelek. Sjezd ten, pro neshodu pfihodivsi se za \ 
posledni rok, byl velice bouHivY. Roztrzka zpusobena byla clankem 
novych stanov, jenz nafizoval, aby mistni farar byl radcem spolku 
a rozhodoval, kdo rna byti prijat za elena a kdo ne. Clanek ten to byl 
na mimol'adne schuzi konane v Milwaukee, Wisconsin, odvolan. 

Devaty sjezd konan byl ,- Allegheny, Pennsylvania, r. 1885. Tehdy 
mela Jednota 105 spolkft se 6,253 cleny. Za posledni rok udaJo se 31 
umrti clenft a 37 umrti manzelek, a bylo pozustalym vyplaceno $29,700. 

Desaty sjezd konan v St. Louisu v temdni sv'tto-vaclavskem roku 
1886. Byl pfitomnen 51 zastupce. V tomto case citala Jednota 120 
spolkft. N a umrti vyplaceno bylo 44,100 dolaru . 

. J edenacty sjezd odbyvan byl ku konci mesice zafi r. 1888. v Chicagu. 
Tehdy citala Jednota 142 spolky. Na umrti vyplaceno bylo 110,100 
dolaru. Na sjezdu tom nafizena byla lekal'ska prohlfdka cekancu a umrtni 
podpora zvysena na $1000 se srazkou $300 na umrtl rnanzelky elena, 
k pod pore opravneneho. 

Pocatkem brezna r. 1889. odtrhly se texaske spolky od Jednoty 
a 25. bi'ezna tehoz roku zarazily v Bluff, v okresu Fayette y Texasu 
samostatnou Jednotu, jez rna jmeno "Ceska R.imsko-Katolicka Jednota 
Texaska." 

o zalozenf texaske .Jednoty rokov{mo bylo nespokojenJ~ll1i toxaskj~ll1i 
spolky ye dyou pi"edbeznych ~chfizich, konanych na podzim r. 18~8. 

v Bluff y rrexasu. Nebylo ysak docileno Uldouciho vysledku jednak 
pro skroyne ZC:lstoupeni spolkfi texaskych, jcdnak pro nah~luLYou prosbu 
P. Josefa Hessouna ze St. LOllisu, jenz "ynasnazoyal se 0 to, aby spolky 
texaske od "Prvni Rimsko-Katolicke Ustl'edni Jcdnoty" se neoddeloyaly. 
Nez poysechny prospech a nadscni spolkft. tcxaskych, zaloziti samostatnou 



Stát Missouri. 51

Jednotu, pro stát Texas, byly píliš mocnými initely a pes všecky

pekážky Jednota Texaská uvedena byla v život. Jednota ta má nyní

770 len.
Dvanáctý sjezd ,,I. . K. U. J." konán byl koncem záí r. 1890.

v New Yorku. Poet len dostoupil už výše 9,138. Spolk bylo 167.

Od posledního sjezdu do tohoto zemeli 162 lenové a 102 jejich manželky.

Na úmrtí ta vyplatila Jednota 188,600 dolar. Na sjezdu tom povoleno

bylo z pokladny $1000 pro krajany ve staré vlasti, stížené povodní.

Usjednoceno a pijato bylo dále, by na úmrtí každého lena vy-

plácelo se $1000 a $300 úmrtného po jeho manželce zvlášt.

V lét r. 1891. odtrhly se opt od staré Jednoty spolky státu

Wisconsin a zarazily 28. záí téhož roku ve mst Prairie du Chien ve

Zw

Rev. Leopold Štefl, ^
kaplan pi osad sv. Jana Nepomuckého li

v St. Louis. Mo. (C,

Wisconsin ,,eskou ímsko-Katolickou Jednotu Státu Wisconsiuu,"
která mla v íjnu r. 1902. 45 spolk se 1,244 leny. Odtrhnutí ale nebylo

všeobecné, jak na poátku se myslilo, neb již 1. íjna svrchu eeného
roku pihlásilo se 13 spolk z Wisconsin k Jednot staré.

Tináctá generální schze konána byla v záí r. 1892. v Cleveland,

Ohio. Jednota mla toho asu 190 spolk a 10,056 len. Za poslední

dva roky zemel 231 úd a 147 manželek len, na kterážto úmrtí zaplatila

,,I. . K. Ú. J." 275,100 dolar.

Stdt .1lIissonri. 51 

Jednotu, pro stat Texas, byly pi-His mocnymi cinitely a pres vsecky 
pfek:iZky Jednota Texaska uvedena byla y ziyot. Jednota ta ma nyni 
770 clenu. 

Dvanacty sjezd ,,1. R. K. U. J .. " konan byl koncem zaN r. 1890. 
v New Yorku. Pocet clenu dostoupil uz ,"yse 9,138. Spolku bylo 167. 
Od posledniho sjezdu do tohoto ze~i'eli 162 clenove a 102 jejich manzelky. 
Na umrti. ta vyplatila Jednota 188,600 dolaru. Na sjezdu tom povoleno 
bylo z pokladny $1000 pro krajany ve stare vlasti, stizene poyodni. 

Usjednoceno a pfijato bylo dale, by na -umrti kazdeho clena vy
placelo se $1000 a $300 umrtneho po jeho manzelce zvlaste. 

V lete r. 1891. odtrhly se opet od stare Jednoty spolky statu 
Wisconsin a zarazily 28. z:Hi tehoz roku ye meste Prairie du Chien ye 
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"\Visconsin "Ceskou i(imsko-Katolickou Jednotu Statu Wisconsinu," 
ktera mela v Hjnu r. 1902. 45 spolku se 1,2-1-1 cleny. Odtrhnuti ale n~bylo 
vseobecne, jak na pocatku se myslilo, neb jiz 1. Njna svrchu i'eceneho 
roku pHhlasilo se 13 spolkfi. z ,Visconsin k Jec1note stare. 

Tfinacta generalni schuze konana byla v zal'i r. 189~. v Cleveland, 
Ohio .. J ednota mela toho casu 190 spolku a 10,056 clenu. Za posledni 
dva roky zemi'el 231 ud a 147 manzelek clenu, na kterazto umrti z~platila 
,,1. R. K. U. J." 275,100 dolaru. 
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trnáctá generální schze byla zahájena 25. záí r. 1894. v Detroit

ve státu Michigan. Pítomno bylo 69 zástupc. Jednota ítala 241

spolek s 10,882 údy. Za poslední dva roky zemelo 238 len a 133

manželky, a úmrtného vyplatila Jednota 277,900 dolar. Na sjezdu tom
usneseno, by založen byl reservní fond, a povoleno 800 dolar na obesláni

,,Národopisné výstavy" v Praze, za kteréž americký výbor vystavl na

výstavišti kostelík dle vzoru prvního eského kostela v mst St. Louis.

Patnáctý sjezd zahájen byl 29. záí r. 1896. v Nové Praze v Minne-

sot. Súastnilo se ho 97 zástupc. Spolk ítala Jednota 250 a len
10,850. Umelo za poslední dva roky 136 len a 78 manželek. Vyplacena

bylo 165,000 dolar. Usneseno bylo, aby iimrtní podpora obnášela $650,

anebo $1,300 aneb $2,000, dle pání pistupujících, a aby každý len platil

msín (na každé úmrtí) dle stáí, kdy pistoupil a to :

Na $650: Na $1300: Na $2000:

Od 18. do 20. roku 35 cent 70 cent 110 cent.
" 20. do 25. roku 40 " 80 " 125
" 25. do 30. roku 45 " 90 " 140
" '30. do 35. roku 50 " 100 " 155
" 35. do 40. roku 55 " 110 " 175
" 40. do 45. roku 65 " 125 " 200

Co do vyplácení pojistného po smrti manželin bylo usneseno, aby

pojistné ciena, jenž pojištn byl na 650 dolar, po vyzvednutí 150 dolar,

po manželce, obnášelo na dále 500 dolar ; len pojištný na $1300, aby

dostal 300 po smrti své první manželky a byl na dále pojištn na $1000

a len, který je pojištn na $2,000, aby dostal po smrti manželin
$450 a po jeho smrti, že Jednota vyplatí jeho ddicm ješt $1,550.

Šestnáctý sjezd konán byl ve dnech 27., 28., 29. a 30. záí a dne

1. a 2. íjna r. 1898. v mst Omaha, Nebraska. Na sjezd dostavili se 102

zástupci ze 12 rzných stát. Jednota mla 260 spolk s 10,470 leny.

Na sjezdu tom pijat byl návrh, aby u Jednoty utvoeno bylo oddlení

pro mladíky od 14. do 18. let.

Na sjezdu tom došlo k odtržení se mnoha spolk ze stát: Minnesoty,

lowy, Nebrasky, North a South Dakoty, jež spojivše se, utvoily tak

eenou ,,Zapadni eskou Katolickou Jednotu**.

Hlavní píinu odtržení se západních spolk od ,,I. . K. Ú. J."

hledati sluší v pílišné iimrtnosti len ve velkých východních mstech.
lenové ,,I. . K. Ú. J." pebývající na východ ve mstech pelidnných
a pracující po výtce v továrnách a dílnách, v nichž vzduch je nezdravý

a zamstnání nebezpené, zajisté hojnji umírají, než lenové západní,

kteí jsou ponejvíce rolníky.

Proto reptali již po delší dobu západní lenové na pílišnou úmrtnos
lenstva východního, ze které prý vyplývaly jim neustálé poplatky

a píspvky.

JJe,jin,1l G"Yec1dl.v Americk.Vch. 

Ctrmicta genenUni schftze byla zahajena 25. za:l-i r. 1894. v Detroit 
ve statu :Michigan. PHtomno bylo 69 zastupcft. Jednota citala 241 
~polek s 10,882 udy. Za posledni dva roky zemrelo 238 clenu a 133 
manzelky, a 11mrtneho vyplatila Jed110ta 277,900 dolarft. Na sje7.du tom 
usneseno, by zalozen byl reseI'vni fond, a povoleno 800 dolarft na obeslanf 
"Narodopisne vystavy" v Praze, za kterez americky vybor vystavel na 
y,)'stavisti kostelik clIe yzoru prvniho ceskeho kostela v meste St. Louis. 

Patmicty sjezd zalutjen byl 29. zaH 1'. 1896. v Nove Praze v I\1inne
~ote. Sll(~astnilo se ho 97 zastupcu. Spolku citala Jednota 250 a clenu 
10,850. Umrelo za posledni dva 1'oky 136 clenu a 78 manzelek. Vyplaceno 
bylo 165,000 dolarft. Usneseno bylo, aby lun1'tni podpora obnasela $650, 
anebo $1,300 aneb $2,000, dIe Frani pristupujicich, a aby kazdy clen platil 
mesicne (na kazde lunrti) clIe stal'i, kdy pfistoupil a to : 

Na $650: Na $1300: Na $2000: 

Od 18. do 20. roku ... · .... 35 centft 70 centft 110 centft. 
" 20. do 25. rokll ........ 40 80 125 
II ')~ do 30. roku ........ 45 90 140 " -;). 
II '30. do 35. roku ...... · . 50 100 155 
II 35. do 40. 1'oku ........ 55 110 175 " \ 

II 40. do 45. 1'oku .. · ..... 65 125 200 

Co do vyplaceni pojistneho po smrti manzelcine bylo usneseno, aby 
pojistne elena, jenz pojisten byl na 650 dola1'u, po vyzvednuti 150 dola1'u 
po manzelce, obnaselo na dale 500 dolaru ; clen pojisteny na $1300, aby 
dostal 300 po smrti sve prvni manzelky a byl na chUe pojisten na $1000 
a clen! ktery je pojisten na $2,000, aby dostal po sm1'ti manzelcine 
$450 a po jeho smrti, ze Jednota vyplati jeho dedicftm jeste $1,550. 

Sestnacty sjezcl konall byl ve dnech 27., 28., 29. a 30. zaH a dne 
1. a 2. fijna r. 1898. v meste Omaha, Nebraska. Na sjezd dostavili se 102 
zastupci ze 12 rftznych statft. J ednota mela 260 spolku s 10,470 cleny. 
Na sjezdu tom prijat byl naY1'h, aby u Jednoty utvol'eno bylo oddeleni 
pro mladiky od 14. do 18. lot. 

Na sjezdu tom do;lo k odtrzeni se mnoha spolkft ze stcttft: I\1innesoty, 
Iowy, Nebrasky, North a South Dakoty, jez spojivse se, utvorily tak 
ree:enou "Zapadni Ceskou Katolickou Jednotu". 

Hlavni pficinu odtrzeni so zapadnich spolkft ocl ,,1. R. K. U. J. I~ 
hledati slusi v pfili~ne l1mrtnosti clenli ve velkych yychodnich lllestech. 
Clenove ,,1. R. K. U. J." pI'obyvajici na \'ychode ve mestech pi'elidnenych 
a pI'acujici po vytce \. tovarnach a dilmkh, v nichz vzduch je nezdravy 
a zamestn{mi nebezpecne, zajiste hojneji umiraji, nez clenove zapadni, 
ktefi jsou ponejvice rolniky. 

Proto reptali jiz po deEd dobu zapadni clenove na pHlisnou 11mrtnost' 
clenstva vychodniho, ze ktere pry vypl);valy jim neusta,Ie poplatky 
a pfispf}vky. 
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Zástupci západních spolk pijeli do msta Omaha na sjezd ,,I. . K.

Ú. J." s hotovým úmyslem odtrhnouti se od ,, První Ústední Jednoty"

a na sjezdu podali ultimatum. Navrhli totiž nemožnou „opravu", aby

^ísla nebo spolky ve státech západních platily do roka pouze na 14

úmrtí a ostatní úmrtí aby si platily spolky východní.

Václav Jirauch,

X pod jehrž ízením se hrálo prvni eské divadlo

# v St. Louis, Mo. (Viíst 42.)

Po zavržení této opravy, zástupci spolk západních, již do sjezdu

•se nevrátili, nýbrž odbývali svj vlastní sjezd 1. ledna r. 1899. v Omaha,
na nmž zasedalo pt západních zástupc a tu založena ,,Západní eská
Katolická Jednota", která ítala 30. ervna r. 1902. 2082 leny a 1426

manželek.

V záí r. 1904. mla Jednota ta 2396 len. Od poátku trvání

Jednoty zemelo do 31. srpna 1904. 95 len a 64 manželek. Na úmrtí

len vyplaceno $82,500.00, na úmrtí manželek vyplaceno $16,900.00.

Téhož roku 1. ervence, zarazily spolky v Cleveland, Ohio, se

starou Jednotou též nespokojené, samostatnou Jednotu, jež nese jméno
„esko-Slovanská Rímsko-Katolická Podporující Jednota v Cleve-
landu**, anebo ,, Katolická Jednota Clevelandská" a má už pes 1000

len. — Sedmnáctý sjezd ,,I. É. K. Ú. J." zahájen byl 25. záí r. 1900.

v Chicagu. K hlasování oprávnných zástupc bylo 108.
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Zastupci zapadnich spolku pNjeli do mesta Omaha na sjezd ,,1. R. K. 
U. J." s hotovym umyslem odtrhnouti se od "Prvui Usti'edni Jednoty" 

-a na sjezdu poclali ultimatum. Navrhli totiz nemoznou "opravu", ::tby 

-eisla nebo spolky ve statech zapadnich platily do roka ,pouze na 14 

umrti a ostatnf llmrti aby si platily spolky \rYch0dni. 

Po zavrzeni teto opravy, zastupci spolku zapadnich, jiz do sjezdu 
'se nevratili, nybrz oclbyvali svuj vlastni sjezd 1. ledna r. 1899. v' Omaha, 
na nemz zasedalo pet zapadnich zastupcu a tu zalozena "Zapadni Ceska 
Katolicka Jednota", ktera cit ala 30. cervna r. 1902. 2082 cleny a 1426 
manzelek. 

V zaN r. 1904. mel a Jeclnota ta 2396 clenu. Od pocatku trvalli 
J ednoty zemi'elo do 31. srpna 1904. 95 clenu a 64 manzelek. N a umrti 
clenu vyplaceno S82,~00.00, na umrtf manzelek vyplacello $16,900.00. 

Tehoz roku 1. cervence, zarazily spolky v Cleveland, Ohio, se 
starou Jednotou tez nespokojene, samostatn6u Jednotu, jez nese jrneno 
,,,Cesko-Slovanska iUmsko-Katolicka Podporujici Jednota v Cleve
landu", anebo "Katolicka Jednota Clevelandska" a rna uz pres 1000 
clenu. - Sedmnacty sjezd ,,1. R. K. U. J." zahajen byl 25. zaN r. 1900. 
v Chicagu. K hlaso\rani opravnenych zastupcu bylo 108. 
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Za poslední dva roky vyplaceno bylo na úmrtí 309,400 dolar.

Na sjezdu usneseno bylo, aby pojištné manželky byly zaazeny
do seznamu lenstva, s obmezením práva choditi do schzí spolkových,

aby platily na každý assesment 20 cent, a aby jejich pojistné bylc^

300 dolar.

Dále ustanoveno, aby pojistné po zemelé manželce vyplacena

bylo muži anebo dítkám, aby každý nov pijatý len zaplatil pístup-

ného 5 cent za každý rok svého stáí do reservního fondu, a aby

lenové oddlení mladík (od 14. do 18. roku) platili na $100 pojistného

5 cent a na $200 10 cent.

Konen usneseno, by úmrtní podpora inila 2000, nebo 1300,

nebo 1000, anebo 500 dolar a aby údové platili na každé úmrtí dle

stáí, kdy pistoupili, což ovšem již na sjezdu v Nové Praze bylo

pijato. Udové platí nyní na jeden assesment takto :

Na $2000 : Na $1300 :

Od 18 do 20 rok 100 cent • • • • 70 cent

80 "

90
"

•100
"

.110 "

125 "

Roku 1901. ítala Jednota 274 spolky se 13,454 leny (v to jsou

zahrnuty též lenkyn) a vyplatila od svého založení $2,101,400, Orgán
její jest týdenník ,,Hlas" vycházející v St. Louis, Mo. lenem jejím

mže býti pouze praktickv katolík, to jest takový, který ádn žije podle

víry katolické, který pispívá na kostel, vydržování knze a dti své

posílá do esko-katolické Školy.

Dlužno ješt podotknouti, že s ,,První Ústední Jednotou" jest

spojeno tak eené ,,II. Oddlení", jež pijímá leny ne více než-li 50

rok staré.

V tomto oddlení jest podpora $500 s poplatkem 90 cent na každý

assesment (rozpoet) a $400 s poplatkem 75 cent na každý rozpoet.

Úmrtní podpora na manželky jest $100 s poplatkem 15 cent ; mohou
však pouze lenové pojištní na $400 pojistit své manželky.

Poátkem íjna r. 1902. konán v St. Louis, Mo., XVIII. sjezd

Jednoty, kdy zárovefi slavila tam Jednota své 25-leté jubileum. Na sjezdu

tom usneseno, by další rozmnožování reservního fondu bylo zastaveno,

jakmile dostoupí $100,000. Úroky z tohoto fondu vyplývající, mají pak

býti upotebovány na úmrtní poplatky. Dále usneseno, by zvolen byl

výpraví orgánu Jednoty a orgán se jmenoval : ,,Vstník I. U. J." Jan

A. étukbauer v Cleveland, O., stal se výpravím eeného orgánu.

" 20
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Za posledni dYa rokJT YJTplaceno bylo na 1unrti 309,400 dolaru. 

Na sjezdu usneseno bylo, abJ" pojistEme manzelky byly zCLl'azeny 
do seznamu clenstva, s obmezenim pr~va choditi do schftzi spolkovych, 
a by platilJT 

, na kazdy assesment 20 centft, 'a aby jejich pojistne bylo-
300 dolaru. 

Dale ustanoYeno, aby pojistne po zemi'ele manzelce vyplaceno 
bylo muzi anebo ditkam, abJT kazdJ~ nove pfijaty (,;len zaplatil pfistup
neho 5 centft za kazdy rok sveho staff do reservniho fondu, 'a aby 
eleno\Te oddeleni mladiku (od 14. do 18. roku) platili na' $100 pojistneho 
5 centft a na $200 10 centft. 

Konecne usneseno, by 11mrtni podpora cinila 2000, ' nebo 1300, 
nebo 1000, anebo 500 dolaru a aby udove platili na kazde umrti dIe 
stafi, kdy pristoupili, coz ovsem jiz na sjezdu v Nove Praze bylo 
prijato. Udove plati nyni na jeden assesment takto : 

Na $2000 : Na $1300 : Na $1000 : Na $500: 

Od 18 do 20 roku 100 centft 70 centft 50 centft 25 centu 

" 20 " 25 120 " 80 60 " 30 

" 25 " 30 140 90 " 70 35 

" 30 " 95 160 .... 100 80 40 " 

" 35 " 40 " 180 .... 110 90 45 

" 40 II 45 200 ... ·125 .... 100 " 50 

Roku 1901. CItala Jednota 274 spolky se 13,454 cleny (v to jSOl1 
zaprnuty tez clenkyne) a vyplatila od sveho zalozeni $2,101,400. Organ 
jeji jest tydennik "Hlas" vychazejici v St. Louisu, Mo. Clenem jejim 
muze bJ~ti pouze praktick"~ katolik, to jest takovy, ktery hidne zije podle 
viry katolicke, ktery pl-ispiva na kostel, YJ"drzovani kneze a deti §ve 
po~ila do cesko-katolicke skoly. 

Dluzno jeste podotknouti, ze s "Prvni Ustredni Jednotou" jest 
spojeno tak recene "II. Oddeleni", jez pl'ijima cleny ne vice nez-Ii 50 
roku stare. 

V tomto oddeleni jest podpora S:500 s poplatkem 90 centft na kazdy 
assesment (1'ozpocet) a $400 s poplatkem 75 centu na l\:azdy rozpocet. 
Umrtni podpora na manzelky je~t $100 R poplatkem 15 centft; mohou 
vsak pouze clenove pojiSteni na, 8400 pojistit sve manzelky. 

Pocatkem fijna r. HJ02. komtn Y St. Louisu, nIo., XVIII. sjezd 
.Tednoty, kdJT zelrovefl slavila tam Jednota RVe 25-lete jubileum. Na sjezdu 
tom usneseno, by daISi rozmnozovcl.ni 1'eso1'Yniho fondu bylo zastaYeno, 
jakmile c1ostoupi $100,000~ UrokJ- z tohoto fonc1u YJTplyvajici, maji pak 
byti upotl'eboYCluy nn 111n1'tnl poplatky. D,lle usneseno, bJT zvolcn byl 
vypravci organu Jednoty a org<l.n se jmenoval: "Vestnik I. U. J." Jan 
A. 8tukbauer v Clc\-eland, 0., stal se vypraveim receneho organu. 
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Konen pijat tento rozvrh placení píspvk :

Na $2000 : Na $1300 : Na $1000 : Na $650 : Na $500 :

1. stup. 14 c. 1. stup. 9 c. 1. stup. 7 c. 1. stup. 5 c. 1. stup. Sj c.

2. stup. 16 c. 2. stup. 11 c. 2. stup. 8 c. 2. stup. 6 c. 2. stup. 4 c.

3. stup. 20 c. 3. stup. 14 c. 3. stup. 10 c. 3. stup. 8 c. 3. stup. 5 c.

4. stup. 24 c. 4. stup. 17 c. 4. stup. 12 c. 4. stup. 10 c. 4. stup. 6 c.

5. stup. 28 c. 5. stup. 20 c. 5. stup. 14 c. •• 5. stup. 7 c.

6. stup. 32 c. 6. stup. 16 c. 6. stup. 8 c.

Na $400 II. Odd. 12 c. Na $500 II. Odd. 14 c. Na $300 Odd. Žen

4 c. Na $100 II. Odd. Žen 2 c.

Té doby mla Jednota 9450 len a 3299 lenkyfi. Spolk bylo 250.

Krom jmenovaných spolk jsou v St. Louis, Mo., ješt tyto :

Spolek sv. Václava, sp. sv. Jana Nepom., sp. rytí sv. Jana

Nepom., sp. sv. Josefa, sp. sv. Vojtcha, sp. sv. Víta, sp. sv. Michaela

Arch., sp. mládenc sv. Aloisia, sp. sv. Stanislava, Mládenecké Odd-
lení sp. sv. Jana Nepom., Mládenecké Oddlení sp. sv. Vojtcha, sp.

Kadet sv. Jana Nepom., sp. ss. Cyrilla a Methodje, sp. rytí sv.

Václava, Mládenecké Oddlení sp. sv. Jana Berch. Tyto spolky až na

spolek sv. Aloisia patí k I. Ústední Jednot.

Ženské spolky : spolek sv. Anny, sp. sv. Ludmily, sp. sv. Alžbty,

sp. Blah. Anežky eské, Mariánský spolek panen, panenský sp. sv.

Filomeny, sp. sv. Barbory, panenský spolek Panny Marie.

Sbor sv. Cecilie ku pstování kostelního zpvu, dramatický sbor

,,Slovan" a sbor ,,Jablonský", spolek sv. Vincence Paulánského, Bratr-

stvo Nejsvtjšího Srdce Pán a Oltání spolek žen.

Sbor Božena Nmcová, íslo 10, založený 7. prosince 1879. Sbor
Betislava, íslo 14, založený 4. dubna 1880. Sbor Osvta, íslo 23,

založený 13. ledna 1884. Sbor Anna Máchovská, íslo 95, založený 22.

srpna 1898. (Tyto sbory patí k ,,Jednot eských Dam", jež zaražena

byla svobodomyslnými ženami 25. záí r. 1870. v Clevelandu.) Sbor
Johanna z Rožmitálu, . 7, založený 7. kvtna 1898. (Sbor tento patí
k ,, Sesterské Podporující Jednot", založené 3. ervence r. 1892. taktéž

v Clevelandu stranou svobodomyslnou.) Lože Táborit, íslo 11, zalo-

žený 2. prosince 1894. (Jednota ,,Táborit" založena byla 1. ledna r.

1880. v Chicagu. Skládá se ze spolk svobodomyslných.) .

Bezmezné zakládání nových a nov}'ch podprných Jednot, rzných spolk a klub
zachvátilo všechny echy pímo horen a tato epidemická nemoc spolková ádí v Americe
mezi našinci vesele dále, na újmu ech a bude ádit, pokud echové nezaniknou v anglické

zátop. Mnohé rozvážné hlavy jak u katolík, tak u svobodomyslnj'ch volají po spojení

rozdrobených jednot a jest si jen páti, aby se uskutenilo.

O .
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Konecne pi'ijat tento rozvrh placeni pl-ispeykfi : 

Na $2000 : Na $1300 : Na $1000 : Na $650 : Na $500 : 
1. stup. 14 c. 1. stup. 9 c. 1. stup. 7 c. J. stup. 5 c. 1. stup. 3~ c. 
2. stup. 16 c. ') stup. 11 c. 2. stup. 8 c. 2. stup. 6 c. ') stup. 4 c. 
3. stup. 20 c. 3. stup. 14 c. 3. stup. 10 c. " u. stup. 8 c. 3. stup. 5 c. 
4. stup. 24 c. 4. stup. 17 c. 4. stup. 12 c. 4. stup. 10 c. 4. stup. G c. 
5. stup. 28 c. 5. stup. 20 c. 5. stup. 14 c. . ............ 5. stup. 7 c. 
6. stup. 32 c. ............ . G. stup. 16 c. . ............ 6. stup. 8 c. 

Na $400 II. Odd. 12 c. Na $500 II. Odd. 14 c. Na $300 Odd. Zen 
4 c. Na $100 II. Odd. Zen 2 c. 

Te doby mela J ednota 9450 clenu a 3299 clenkYfi. Spolkft bylo 250. 

....... 
Krome jmenovan)~eh spolkft jsou v St. Louisu, :Mo., jeste tyto : 
Spolek sv. Vaclava, sp. sv. Jana Nepom., sp. rytifft sv. Jana 

Nepom., sp. sv. Joseia, sp. sv. Vojtecha, sp. sv. Vita, sp. sv. :Michaela 
Arch., sp. mladencft sv. Aloisia, sp. sv. Stanislava, Mladenecke Odde
leni sp. sv. Jana Nepom., Mladenecke Oddeleni sp. sv. Vojtecha, sp. 
Kadetft sv. Jana Nepom., sp. ss. Cyrilla a Methodeje, sp. rytirft sv. 
Vaclava, Mladenecke Oddeleni sp. sv. Jana Berch. Tyto spolky az na 
spolek sv. Aloisia patH k I. U stfedni J ednote. 

Zenske spolky: spolek sv. Anny, sp. sv. Ludmily, sp. sv. Alzbety, 
sp. Blah. Anezky Ceske, Mariansky spolek panen, panensky sp. sv. 
Filomeny, sp. sv. Barbory, panensky spolek Panny Marie. 

Sbor sv. Cecilie ku pestovani kostelniho zpevu, dramaticky sbor 
"Slovan" a sbor "Jablonsky", spolek sv. Vineence Paulanskeho, Bratr
stvo NejsvetejSiho Src1ce Pane a Oltarni spolek zen. 

-------
Sbor Bozena Nemcova, cislo 10, zalozeny 7. prosince 1879. Sbor 

Bretislava, cislo 1-1, zalozen)~ 4. dubna 1880. Sbor Osveta, cislo 23, 
zalozeny 13. lec1na 1884. Sbor Anna :Machovska, . cislo 95, zalozeny 22. 
srpna 1898. (Tyto sbory patH k "Jec1note Ceskych Dam", jez zarazena 
byla svobodomyslnymi zenami 25. zaH r. 1870. v Cleyelandu.) Sbor 
Johanna z Rozmitalu, C. 7, zalozeny 7. kvetna 1898. (Sbor tento patH 
k "Sesterske Poc1porujici Jec1note", zalozene 3. cervence r. 1892. taktez 
v Clevelandu stranou svoboc1omyslnou.) Loze Taboritu, cislo 11, zalo
zeny 2. prosince 1894. (Jec1nota "Taboritft" 'zalozena b'yla 1. ledna r. 
1880. v Chicagu. Sklac1a se ze spolkft syoboc1omyslnych.) . 

Bezmezne zakl:id:ini noyych a novych POdPlUI1ych Jednot, rllznych spolkfl a klnbu 
zachvatilo "sechny l'echy pHmo hOl'ecne a tato epidemicl\:a nemoc spolkova hldi v Americe 
mezi nasinci vesele d:ile. na ujmu ('echfl a bude hldit, pokud Cechove nezaniknou vanglicke 
zatope. ~Inohe rozvllzne hlavy jak n katolikll, tak u svobodomyslnych volajf po spojenf 
rozdroben)ch jednot a jest si jen phjti, aby se uskute(:·nilo. 

----0----. 



56 Djiny echv Amerických.

echové v St. Louis patí vtšinou politickým pesvdením ku
stran demokratické, menšinou k republikánské. eští demokraté mají

svj .eský demokratický klub, jenž rozvíjí dosti ilou práci ve prospch
ech.

echové st.-louiští zakládali také svépomocné spolky za tím úelem,
aby shromáždili si kapitál, jímž by si zakoupili pozemkový majetek

a vystavli, nebo si koupili vlastní domy. Takové spolky byly ti, z nichž

dosud dva ku prospchu ech psobí. Jsou to : esko-Americký výpo-

*í»iIi il)|)li«ii]D«i'I>í|iiIii]í'l)iI)li(I)JD«''1Dl't](£'(!D(iDfiliJ'tKlDfl't^íitiD1^il)^^
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Josef Stankovsky,

ZHkladatel si,o'kii 0. S. P. S. (Viz str. :?•).'

i ii>ili]li iI iM 1 II flD if i]DiIi'I)J)ili'i'>» 'i)'i"l"l>'i"i> ')tii»iI)iIi il> 'Ii iI']tilii»l)l Iiliil* '
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«

mocný spolek ,,Domov", založený pi osad sv. Jana Nepom. a ,,Bohe-

mian" ís. 2. výpomocný spolek, kolem nhož seskupeni jsou echové
strany svobodomyslné. Spolek ,,ech" též založený u osady sv. Jana

Nep., vyplacením akcií r. 1901. se rozešel.

Prvým eským asopisem v mst St. Louis oyl^^ „Národní

Noviny'', jež vydávala akcionáská spolenost'. První íslo vyšlo dne

56 De}iny CeChllV Americkych. 

Cechoye y St. Louisu patH yetsinou politickym pl'esvedcenim ku 
sh'ane demokraticke, mensinou k republikanske. Cesti demokrate maji 
svuj pesky demokl'aticky klub, jenz rozyiji dosti cilou pl'aci ye prospech 
Cechu. 

Cechove st. -louisti zakladali take svepomocne spolky za tim licelem, 
aby shromazdili si kapital, jimz by si zakoupili pozemkovy majetek 
a vystaveli, nebo si koupili vlastni domy. Takove spolky byly tfi, z nichz 

, dosud dva ku prospechu Cechu pusobi. Jsou to: Cesko-Americky vypo-

.Josef titankovsk.i". I 
zHkladatel sro'ku 6. s. P. S. (Viz str. 313.1 I 
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mocny spolek "Domo\"", zalozeny pH osade s\:. Jana Nepom. a "Bohe
mian" cis. 2. vypomocny spolek, kolem nehoz seskupeni jsou Cechove 
strany svobodomyslne. Spolpk "Cech" tez zalozeny u osady SY. Jana 
Xep. , yyplacenim akeii r. 1\)01. se l'ozesel. 

Prvym ceskYl11 casopisell1 \. m8ste St. Louis oyly " ... \~f.)'(Idlli 
l\(Jl.'ill!J", jez vyd<iyala akcional'ska spolel:l1ost'. Pl'vI1i cislo \"yslo dne 
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21. ledna r. 1860. a prvním redaktorem by] Jan Bolemil Erben, pochá-

zející z Nové Paky, který prchnuv z kláštera benediktin z ech do

Pruska, pestoupil ve Vratislavi k církvi evangelické a pozdji, pibyv
jako dvaadvacetiletý jinoch do St. Louis, v redakci ,,Národních Novin"
se uvázal. Redigoval však pouze 15 ísel. Na to byl nmeckým evan-

gelickým kazatelem a v této práv dob prý zdržuje se v St. Louis u

své dcery.

Nad vydáváním ,,Národních Novin" byla veliká rados mezi teh-

dejšími americkými echy. První jejich redaktor Bolemil Erben byl

mezi echy dost" populárním. Mluvíval ohniv, a frásovit.

Po nm stal se redaktorem Hynek Sládek z Mirotic, jenž byl díve
koželuhem v Novém Orleansu v Louisian. Vydal též jenom 15 ísel.

Po nm redigoval list jeden z vydavatel, Jan Borecký, o nmž
pozdji obšírn se zmíníme; a konen ujal se redakce František Mráek,
jenž r. 1850. byl vojenskou komisí na Hradanech pro velezradu na dvacet

let na pevnost' Kufštejn odsouzen. Pijel po všeobecné amnestii r. 1857.

do Ameriky.

Mráek se narodil v Nenakonicích u Olomouce a zemel 15. února

1896. v Odse na Rusi.

Poslední íslo (tyicáté páté) vyšlo 24. ervna 1^61., naež Borecký

pesthoval týdenník ,,Národní Noviny" do Racine ve státu Wisconsin ;

tam se pak 5. íjna 1861. list ten spojil s týdenníkem ,,Slovanem Ameri-

kánským" (vydávaným zvnlým Františkem Koízkem v Racine) a ze

«pojení toho pak povstala ,, Slavie".*)

Roku 1863. zase poal vycházeti v St. Louis eský týdenník, a to

„Pozor", založený jako konkurenní list proti ,, Slavii", kterou vydával

Karel Jonáš v Racine. Vydavatelem ,,Pozoru" byl Karel Alis a Frant.

Pešek, jenž po roce odejel do Clevelandu, O. Redaktorem byl od r. 1865.

Jan Alois Oliverius, jehož biografii pineseme v djinách ech v Chicagu.

Také Antonín Jurka (nyní v New Yorku usazený) list ten krátkou

dobu redigoval. Majetníkem ,,Pozoru" byl též njaký as Antonín

Neustadt. Týdenník tento zanikl r. 1867.

Roku 1869. založil nový týdenník povstný Jaroslav B. Blo-
hradský, se kterým se seznámíme blíže v djinách ech chicagských.

Blohradský pojmenoval list ten ,,Xárodnimi Xovinami''. Redaktorem byl

2 prvu opt Jan A. Oliverius, po nm básník Josef V. Sládek. Poátkem
msíce února r. 1870. peložil Blohradský ,, Národní Noviny" do Chi-

caga a od ervna do prosince (téhož roku) ídil redakci jejich Leo J.

Palda (nyní ve státu lowa). Když pakBlohradský list prodal Václavu

Kašparovi, Frant. Novákovi a Janu Lhotkovi, kteí nazvali jej ,,Novou
Dobou", stal se jejím ídícím redaktorem zvnlý Josef Pastor, jenž

První íslo ..Slavie'' vyšlo 30. íjna 1861. v Racine ve státu Wisconsin. Bylo zprvu tak

jako ,, Slovan Amerikanský" tištno ásten švabachem.
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'21. ledna r. 1860. a pITllirn redaktorem by] Jan Bolemil Erben, pocha
zejici z Noye Paky, kteri prchnuy z klastera benediktinu z Cech do 
Pruska, pr'estoupil ve Vratisla,-i k cirkyi eyangelicke a pozdeji, pfibyv 
jako dyaadyacetilet}~ jinoch do St. Louisu, y redakci "Narodnich Xoyin" 
se uvazal. Redigo,-al ysak pouze 15 cisel. Na to byl nemeckym eyan
gelick}'m kazatelem a ,- teto prch·e dobe pry zdrzuje se ,- St. Louisu u 
sve dcery. 

Nad vydantnim ,.Xarodnich No,-in" byla ,-elika rudost' mezi teh
dejsimi americkymi Cechy. Pryni jejich redaktor Bolemil Erben byl 
mezi Cech;y dost' popularnim. ::\Iluyi\-al ohnh-e, ac frasoyite. 

Po nem stal se redaktorem Hynek Sladek z nIirotic, jenz byl di'iye 
kozeluhem y No,-em Orleansu ,- Louisiane. Vydal tez jenom 15 cisel. 

Po nem redigoyal list jeden z \-yda,-atelu, Jan Boreck~', 0 nemz 
-pozdeji obsirne se zminime: a konecne ujal se redakce Frantisek ::\Iracek, 
jenz r. 1850. byl ,-ojenskou komisi na Hradcanech pro velezradu na d,-acet 
let na peynost' KufStejn odsouzen. pr'ijel po vseobecne amnestii r. 185 i. 
·do Amerik.Y. 

l\Iracek se narodil y Nenakonicich u Olomouce a zemfel 15. unora 
1896. y Odese na Rusi. 

Posledni cislo (ctyi'icate pate) ,-yslo ~-1. ceryna 1861., nacez Borecky 
-Pl'estehoYal t}'dennik "Narodni No,·iny" do Racine ,-e statu "\Yisconsin: 
tam se pal\: 5. Njna 1861. list ten spojil s tydellnikem "Sloyanem Ameri
kanskym" (yydci\·anJ'm zyecnelym Frantiskem Kol'izkem v Racine) a ze 
:spojeni toho pak po,-stula "SlaYie".*) 

Roku 1863. zase pocal y.ychazeti ,- St. Louisu cesky tydennik, a to · 
."Pozor", zalozeny jako konkurencni list proti "SlaYii", kterou y}-daval 
Karel Jonas ,- Racine. V}-dayutelem "Pozoru" byl Karel Alis a Frant. 
Pesek, jenz po roce odejel do Clevelandu, O. Redaktorem byl od 1'. 1865. 
Jan Alois Oliyerius, jehoz biografii pl'ineseme y dejinach Cechu ,- Chicagu. 

Take Antonin Jurka (nyni ,- New Yorku usazeny) list ten kratkou 
dobu redigoyal. :r.Iajetnikem "Pozoru" b;yl tez nejaky cas Antonin 
Neustadt. Tydennik tento zaniki r. 186i. 

Roku 1869. zalozil novy tydennik povestnJ' Jarosla,- B. Belo
hradsky, se kterym se seznamime blize ,- dejinach Cechu chicagskJ'ch. 
Belohradsky pojmenoyal list ten ,,~'(.f}'od}/rmi ~Y(n'ill((mi". Redaktorem byl 
:z pryu opet Jan A. OliYerius, po nem basnik Josef V. Sladek. Pocatkem 
mesice unora r. 1870. pfelozil Belohl'udsk}' "N arodni N o,-iny" do Chi
caga a od ceryna do prosince (tehoz roku) fldil redakci jejich Leo J. 
Palda (n;yni ve statu Iowa). Kd;yz pakBelohradsky list prodal Vaclayu 
Kasparovi, Frant. Nonikovi a Janu Lhotkovi, ktei'i nazvali jej "Xo'-ou 
Dobou" , stal se jejim Hdicim redaktorem zvecnely Josef Pastor, jenz 

Pn'nl cislo "Sla\"ie" vy510 30. fijna 1861. \' Racine \"e statu ,nsconsin. Bylo zprvu tak 
jako "Slovan Amerikunski" ti;ti:~no (',lstecne ;\"abachem. 
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po jejím zániku odejel do Hamburku, kde byl až do smrti jednatelem

paroplavební spolenosti.

Ješt jeden asopis v St. Louis vydával Karel Alis, totiž týdenník
'„Obanské Listy^^. List tento poal vycházeti poátkem r. 1871., ale koncem
r. 1872. už zanikl. I tento list redigoval Jan A. Oliverius.

Roku 1871. poal též vycházeti Hessounv ,,Hlas", o nmž jsme

se již zmínili díve.

V msíci íjnu 1902. poaly vycházeti v St. Louis ,,St. Louiské

Listy". Redaktorem, poadatelem a obchodvedoucím týdenníku toho jest

Frant. Dagobert Novák, bývalý redaktor asopisu pro mládež ,, Svobodné
Školy" v Chicagu.

Roku 1904. byla v St. Louis svtová výstava, která byla bez

odporu jednou z nejvtších a nejsilnji obeslanou výstavou svta. Na
den 6. srpna ustanoveno nkterými svobodomyslnými St. Louiskými

echy uspoádati na výstav ,,eský den". Ti však, kdo v popedí
poádání eského dne se postavili, nejen že se nepiinili všechny strany

St. Louiských ech pro akci tu získati, nýbrž nad to ješt svým nepro-

zetelným jednáním katolické krajany, kteí pomocné ruky jim podávali^

odpudili. Nanejvýše pak roztrpili leny svobodomyslných ád .S.P.S.,

kteí v témž týdni mli v St. Louis svj sjezd a oslavovali 501eté jubi-

leum založení ád . S. P. S. Roztrpení to bylo tak veliké, že mnohé
ády zástupce své z výboru pro uspoádání eského dne na výstav
odvolaly a vbec slavnosti té se nesúastnily, ,,eský den" potkal

se s úplným nezdarem. Pozvaná virtuoska slena Marie Heritesova

koncertovala o ,,eském dnu" ve ,, Festival ,,Hallu" a k eskému lidu

promluvili profesor B. Šimek z lowa City, la., a Sokol—Tma z Moravské
Ostravy. —

O
V poslední dob St. Louiští echové dosti ile si poínají na poli

politickém. Již v minulých letech byli v politických úadech krajané :

Ludvík Holý, jenž byl zamstnán v úadovn šerifa, Jií Wenzlík, jenž byl

zvolen 5. wardou do zákonodárný, ale pobyl tam pouze 2 roky. Ameri-

cký politický život se mu zhnusil a když odcházel z úadu jjravil : ,,Kdo

nechce ztratiti est', spokojenost' a štstí rodiny, ten a nevchází do
politické arény v Americe."

Také Josef F. Baier súastnil se v dívjších letech politického

života. Narodil se v Nových Mitrovicích r, 1844. a do Ameriky pijel

se svými rodii r. 1852. Nejdíve usadili se v okr. Lincoln, Mo., a malý
Josef chodil do anglické obecné školy. Roku 1859. pisthovali se rodie
Baierovi do St. Louis, kde synek jejich Josef ve dne pracoval a veer
chodil do školy. Odbyv s prospchem zkoušky, vstoupil do ,,St. Louis

High School", kde však pro nedostatek mohl pobýti pouze dva roky.

Brzy na to dostalo se mu místa v úadovn adjutant-generala Gray-iho.

Roku 1868. obdržel místo písae u nejvyššího soudu státu Missouri,

[,8 .Dljiny Ceckuv AmerickYch. 

po JeJlm za,niku odejel do Hamburku, kde byl az do sml'ti jednatelem 
parophLYe bni spolecnosti. 

J este jeden casopis v St. Louisu vy(hi val Karel Alis, totiz tydennik 
(" O/)(':((il8ke List!!". List tento pocal vychazeti pocatkern r. 1871., ale koncem 
r. 1872. uz zanikl. I tento list redigoval Jan A. Oliverius. 

Roku 1871. pocal tez \'ychazeti Hessounuv "Hlas", 0 nernz jsme 
se jiz zrninili (11'iYe. 

V meski Njnu 100~. poealy vychazeti v St. Louisu "St. Louiske· 
Listy". Redaktorem, pOl'adatelem a obchodvedoucim tydenniku toho jest 
Frant. Dagobert Novak, byvaly redaktor casopisu pro mladez "Svobodne' 
Skoly" v Chicagu. . ... 

Roku 1904. byla v St. Louisu svetova vystava, ktera byla bez 
odporu jednou z nejvetSich a nejsilneji obeslanou yystavou sveta. Na 
den 6. srpna ustanoveno nekteryrni svobodomyslnymi St. Louiskjmi 
Cechy usporadati na vystave "Cesky den". Ti vsak, kdo v popredi 
pohidani ceskeho dne se postavili, nejen ze se nepficinili vsechny strany 
St. Louiskych Cechil pro akci tu ziskati, nybrz nad to jeste svy.m nepro
zretelnyrn jednanim katolicke krajany, kteH pomocne ruky jim podavali, 
odpudili. Nanejvyse pak roztrpcili cleny svobodomyslnych hidu C.S.P.S.~ 
kteH v temz tydni rneli v St. Louisu svuj sjezd a oslavovali 50lete jubi
leum zalozeni i'adu C. S. P. S. Roztrpceni to bylo tak velike, ze mnohe 
fady zastupee sve z vyboru pro usporadani ceskeho dne na vj~stave 

od volaly a vu bee sla vnosti te se nesucastnily. "Cesky den" potkal 
se s uplnym nezdarem. Pozvana virtuoska slecna Marie Heritesova 
koneertovala 0 "Ceskem dnu" ve "Festival "Hallu" a k ceskemu lidu 
promluvili profesor B. Simek z Iowa City, Ia., a Sokol-Tuma z Moravske 
Ostravy. -

----0----

V posledni dobe St. Lougti Ceehove dosti cile si poclnaji na poli 
politiekem. Jiz v minulyeh leteeh byli v politickyeh l'Ifadech krajane: 
Ludvik Holy, jenz byl zamestnan v lll'adovne serifa, JiN Wenzlik, jenz byl 
zyolen 5. wardou do zakonodarny, ale pobyl tam pouze 2 roky. Ameri
ekJ~ politicky zivot se mu zhnusil a kdyz odehazel z lll'adu pravil: "Kdo 
nechce ztratiti cest', spokojenost' a stesti rodiny, ten at' nevchazi do 
politicke areny v Americe." 

Take Josef F. Baier sueastnil se v dNvej~ich letech politickeho 
ziYota. Narodil se v Novych ~litrovicich r. 1844. a do Arneriky prijel 
se svymi rodici r. 1852. NejdHve usadili se v okr. Lincoln, :Mo., a maly 
Josef chodil do anglicke obecne skoly. Roku 1859. pl-istehovali se rodice 
BaieroYi do St. Louisu, kde synek jejich Josef ve dne pracoval a vecer 
chodil do skoly. Odbyv s prospeehem zkonsky, vstonpil do "St. Lonis 
High School", kde vsak pro nedostatek mohl pobyti pOllze elva roky. 
Brzy na to dostalo se mn mista \" uhtc10vne aeljutant-generala Gray-iho. 
Roku It-u13. obdrzel misto pisai'e u nejYyssiho soudu statu ~Iissouri, 
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a jako zástupce soudního písae u téhož soudu setrval od roku 1869.

— 1875. Když nejvyšší soud peložen byl ze St. Louis do Jefferson

City, a v St. Louis zízen nový soud tak zvaný ,,Court of Appeals",

tu opt až do roku 1885. ustanoven za soudního písae. Také byl písa-

em ve státní zákonodárn.
Roku 1902. zvolen byl krajan Alois J. Ticháek do Missourské

státní zákonodárný na 2 roky a r. 1904. kandidoval na demokratickém

lístku jako poslanec do kongresu ve Washingtone. Akoliv obdržel

znanou sílu hlas, pece za obrovské záplavy republikánské, jaká

r. 1904. rozlila se po celé Americe, byl poražen.

R. 1902. zvolen byl za vyššího úedníka pi St. Louiském kriminál-

ním soudu upímný Cech Kašpar Jos. Wolf, úetní esko-katolické I.

Úst. Jednoty a bývalý notá v St. Louis. Týž byl také zvolen do sboru

iditel St. Louiského eského demokratického klubu, jenž v posledních

letech velice blahodárn na poli politickém mezi Cechy psobí. Ve
výpomocném spolku ,,Domov" je Kašpar Josef Wolf 23 let tajemní-

kem a tší se veliké dve nejen u ech, ale i u píslušník jiných

národností.

Rodie zmínného Kašpara Jos. Wolfa pijeli do Ameriky r. 1853.

a matka jeho posud žije v St. Louis. Kašpar Josef Wolf narozen byl

dne 3. ledna r. 1859. v St. Louis, Mo.

Na obecných anglických školách v St. Louis vyuují nkteré
eské uitelky, z nichž první byla slena Antonie Mlíkova, rozená

v echách. Rodie její pijeli s ní 3-letou do Aneriky ped 50 roky.

Slena A. Mlíkova, po pedbžném vzdlání, vyuovala ve svobod-

ných anglických školách v St. Louis. Posledn jmenována byla

hlavní uitelkou v Garfield School na Jefferson ave. a Wyoming Str.

Nyní vyuuje v osmé nejvyšší tíd a je oblíbenou jak u dtí, tak

i u školní rady.

Krom uvedené sleny psobí na obecných svobodných školách

v St. Louis dv sestry sleny Marie Antoinette a Otilie Anna, dcery

nám již známého Josefa Baiera. Ob se narodily v St. Louis, chodily

do esko-katolické školy sv. Jana Nepom. a po pedbžném, s výborným
prospchem odbytém vzdlání, staly se uitelkami. Slena Marie A.

. Baierova vyuuje 4. a 5. tídu v Gardenville School a Otilie A. Baierova

má 5. tídu ve škole Baden v severní ásti msta St. Louis.

echové v St. Louis jsou všeobecn známi jako dobí hudebníci.

Prvním známým a vynikajícím hudebníkem a hudebním dirigentem

v St. Louis byl Jan Vojtch, který vystudovav pražskou konservato,

pijel do Ameriky, a v letech 1850—1870 psobil v St. Louis jednak

jako hudební dirigent a varhanista, jednak jako uitel hudby. Svého asu
hrával na varhany v katol. st. louiské kathedrále a také v kostele sv.

Jana Nepom. Jako uitel hudby vyuoval v nejlepších st. louiských ro-

dinách? Zemel v bíd.
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a jako zastupce souclniho pisal'e u tehoz souclu setryal od roku 1869. 
- 1875. Kdyz nejvys~i soud pl'elozen byl ze St. Louisu do Jefferson 
City, a v St. Louisu zl'izcn novJ~ soud tak zvany "Court of Appeals", 
tu opet az do roku 1885. ustanoven za soudniho pisai·e. Take byl pisa
i'em ve statni zakonoda,rne. 

Roku 1902. zvolen byl krajan Alois J. Tichacek do Missourske 
statni zakonoda1'ny na 2 1'oky a 1'. 1904. kandidoval ua demokl'atickem 
listku jako poslanec do kongresu ve vVashingtone. Ackoliv obdrzel 
znacnou sHu hlasii, pi'ece za obrovske zaplavy republikanske, jaka 
r. 1904. rozlila se po cele Americe, byl porazen. 

R. 1902. zvolen byl za vy;'siho ul'ednika pri St. Louiskem krimimil
nim soudu upHrnny Cech Kaspar Jos. vVolf, llcetni cesko-katolicke 1. 
Ustf. Jednoty a byvaly notal' v St. Louisu. Tyz byl take zvolen do sboru 
riditelii St. Louiskeho ceskeho demokratickeho klubu, jenz v poslednich 
letech velice blahodarne na poli politickem mezi Cechy piisobi. Ve 
vypornocnem spolku "Domov" je Kaspar Josef 'Volf 23 let tajernni
kern a tesi se vel ike diivere nejen u Cechii, ale i u pfislusnikii jinych 
mhodnosti. 

Rodice zrnineneho Kaspara .los. Wolfa pfijeli do Arneriky r. 1853. 
a matka jeho posud zije v St. Louisu. Ka~par Josef Wolf narozen byl 
dne 3. ledna r. 1859. v St. Louis, Mo. 

N a obecnych anglickych skolach v St. Louisu vyucuji nektere 
ceske ucitelky, z nichz prvni byla slecna Antonie MHckova, rozena 
v Cechach. Rodice jeji pfijeli s ni 3-letou do A'lleriky pi'ed 50 roky. 

Slecna A. Mlickova, po predbeznem vzdelani, vyucovala ve svobod
nych anglickych skolach v St. Louisu. Posledne jmenovana byla 
hlavni u~itelkou v Garfield School na Jefferson ave. a Wyoming Str. 
Nyni vyucuje v osme nejvyssi tHde a je oblibenou jak u deti, tak 
i u' skolni rady. 

Krome uvedene slecny piisobi na obecnych svobodnycll skolach 
v St. Louisu dve sestry slecny :Marie Antoinette a Otilie Anna, dcery 
nam jiz znameho Josefa Baiera. Obe se narodily y St. Louisu, chodily 
do cesko-katolicke skoly sv. Jana Nepom. a po pi'edbeznem, s vybornym 
prospechem odbytem vzdehini, staly se ucitelkami. Slecna l\1arie A . 

. Baierova vyucuje 4. a 5. tfidu v Gardenville School a Otilie A. Baierova 
rna 5. tfidu ve skole Baden v severni casti mesta St. Louisu. 

Cechove v St. Louisu jsou vseobecne zuami jako dobH hudebnici. 
Prvnim znamym a vynikajicim hudebnikem a hudebnim dirigentern 

v St. Louisu byl Jan Vojtech, ktery yystudovav prazskou konservatoi', 
pfijel do Ameriky, a v letec.h 1850-1870 pftsobil v St. Louisu jednak 
jako hudebni dirigent a varhanista, jednak jako ucitel hudby. Sveho casu 
hraval na varhany \' katol. st. louiske kathedrale a take v kostele sv. 
Jana Nepom. Jako ucitel hudby vyucoval v nejlepsich st. louiskych 1'0-

dinach~ Zemi'el v bide. 
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V pítomné dob jsou v St. Lduísu následující vynikající hudebníci:

Frant. Tyti, Jos. Hrdlika ml. a celá Hrdlikova rodina, Jaroslav Vrána,

Jan Boháek a jiných více.

V St. Louis jsou 3 eští notái a sice Albert Wenzlík, Václav

Hruška a Ant. Klobása, kteí jsou zárove pozemkovými jednately,

íímž dodlali se znaného jmní.

!'^«^S*^'»'*9^

< >

< I

Antonín Kloljasa.

bývalý dlouholetj' tajemoík ád . S. P S.

(DiDfilt II II ft 8)i]D » '»» Ml J f 1 .! iD
'f Ji f Dl ' D^l JTÝ 1 1 i 1» IT ii ' í^lijfDJ

Krajan Václav Wolf, jeden z nejstarších obtavých a inných
osadník pi eské osad sv. Jana Nepom., jenž stál u kolébky zmínné
osady, byl zakládajícím lenem prvního esko-katol. spolku sv. Václava

^íslo 1. a zároveii prvním pokladníkem I. Ust. Jednoty. Tšil se po

•celý svj život veliké dve svých krajan pro svoje rozšafné a spra-

vedlivé jednání. Je dlouholetým iditelem v továrn na svíkj'' firmy

^,Good\vin Mnfg. Co."

60 JJejiny Cecldlv AmerickYch. 

V pHtomne elobe jsou y St. L)uisu na"ledujici yynikajici hudebnici: 
Frant. Tytl, .Jos. Hl'dli6ka m1. a cela Hl'dli6koya rodina, Jaroslay Vrana, 
Jan Boha6ek a jinych yice. 

V St. Louisu jsou 3 6esti notafi a sice Albert Wenzlik, Vaclav 
Hru;ka a Ant. Klobasa, kteH jsou zaroyefi pozemkovymi jednately, 
cimz dodelali se znacneho jmeni. 

I 
i 
I 

I 
~ 
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J 

i Antonfn Klobasa. ' 
~ byvaly dlouholety tajemDik hidft 6. s. p s. 
Ji Iii i I I i I Iii i I I I iii i ++++:H+++.~ i I if i I I t i i-f>++++ 

Krajall Vaclay ,Yolf, jeden z nejstarSic11 obetayych a cinnych 
'osaelnikfi pH ceske osade S". Jana Nepolll., jenz steil u kolebky zminene 
osady, byl zakladajicim 61enem pn'niho cesko-katol. spolku S'·. Vacla,ra 
.cislo 1. a zaro"efl pnrnim pokladnikem 1. Usti·. Jeelnot,r. Tesil se po 
eely syfij ziYot yelike dfi"ei'e s"ych kl'ajanfi pro s"oje rozsafne a SPl'a
,-edlh-e jeelmilll. .Ie cllouholetym hditelem y toyul'ne na syi6ky finny 
."Goodwin ~Infg. Co," 



iStát 3íissoi(ri. 61

V továrnách „Standard Mnfg. Co." je iditelem ech, Vojtch
Šrámek, jenž je jak u firmy, tak i u dlnictva oblíben.

echové v St. Louis vynikají znan v prmyslu.
Dosti velikou továrnu na devné obaly láhví vlastní starý eský

osadník, Martin Kaer, který se svým.i rodii pijel do St. Louis jako

121etý hoch asi roku 1853. Krajan Martin Kaer byl velice talentovaný

zvlábt v mechanice. Vynalezl a dal si patentovati stroj na vyrábní
zmínných devných obal, zaídil si na n pod firmou ,,Yocum

a Kaer" továrnu, kterou nyní sám ídí, ježto jeho spoleník Yocum
i se svojí dcerou zahynul s lodí v mexickém zálivu. Mart. Kaer dal si

patentovat dmysln sestrojenou runici opakovaku a až dosud jeho

bádavý rozum pracuje na rzných vynálezích. Ve své továrn zamst-
nává povtšin své krajany, je obtavým a upímným echem, velikým

dobrodincem osady sv. Jana Nepom. a každým, kdo ho zná, je milován

a vážen.

Krajan Vojtch Sládek, patící k osad sv. Václava, byl akcio-

náem a místopedsedou známé slévárny ,,Globe Iron a Foundry Co."

Jeden z prvních eských osadník v St. Louis, Josef Chmelí,
má zámenickou továrnu, v níž vyrábí patentované, velmi praktické

závory okenní. Piinlivostí svou a nezdolnou vytrvalostí dodlal se

z nieho slušného majetku a svojí pímou povahou dobyl si mezi echy
úcty a vážnosti.

Veliké bednáské dílny, v nichž mnoho ech bývalo zamstnáno,

vlastnili krajané : zesnulý již Pr. Suda a dosud žijící Fr .Matoušek. Tímto

výnosným v Americe prmyslem dodlali se zmínní krajané znaného
jmní. Velkou továrnu na salonní, vycpávaný nábytek na 7. ulici, vlastní

továrník krajan Karel Kostuba. — Závod na vyrábní voz a koár má
všeobecn známý krajan Frant. Ržika.

echové St. Louiští záhy pochopili, že v Americe mohou jako

obchodníci dodlati se znaných úspch a proto chopili se chut tohoto

výnosného zamstnání.

Následující echové mají v St. Louis vlastní své obchody : Se

smíšeným zbožím : Václav Krejí, Jan Huber, Karel Duba, Dominik

Crkal, Emanuel Bláha, Jind. Moder, Cyrill Šíp, Kašpar Kroupa a Fr.

Mašek. — Obchody se stižním zbožím mají : Václav Zika, Karel Bakula,

firma ,,Švehla a Wolf" a Tom. Ulrich.

Klempíské a železáské závody vlastní : Karel Suda, Fr. Kaul,

Josef Kestánek, Fr. Jarolímek, firma ,,Suda a Nester", firma ,,Mašek
a Papež", Ludvík Suda, Josef Zitko, Gustav Wiedeman a Jos. Valenta.

Pkné obchody s obuví mají následující krajané : Frant. Mašek,

Petr Štýs, Mat. Zavadil, Ant. Pešout, Václ. Šertl a Jan Šindelá.

Závody krejovské, jež se v celém St. Louis tší té nejlepší

povsti, a v nichž zamstnáno jest mnoho dlník mají krajané : Josef

Kurz, Josef Kolá, A. Dostal, firma ,,Bauer a Urian", W. Klimt; firma

,,Turek a Lager" má dva obchody s obleky a látkami.
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v tovarmich "Standard l\1nfg. Co." je fiditelem Cech, Vojtech 
Sramek, jenz je jak u finny, tak i u delnictva obliben. 

Cechove v St. Louisu vynikaji znacne v prumyslu. 
Dosti velikou tovarnu na cHevene obaly lahvi vlastni stary cesky 

osadnik, l\fartin Kacer, ktery se svymi roc1ici phjel do St. Louisu jako 
12lety hoch asl roku 1853. Krajan Martin Kacer byl velice talentovany 
zvla~te v mechanice. Vynalezl a dal si patentovati stroj na vyrabenf 
zminenych cHevenych obalu, zaNc1il si na ne poel firmou "Yocum 
a Kacer" tovarnll, kterou nyni sam Hdi, jeZto jeho spolecnik Yocum 
i se svoji dcerou zahynul s 10c11 v mexickem zalivu. Mart. Kacer dal si 
patentovat dumyslne sestrojenou rucmici opakovacku a az dosud jeho 
badavy rozum pracuje na ruznych vynalezich. Ve sve tovarne zamest
nava povetsine sve krajany, je obeta\'yma upHmnym Cechem, Ilelikym 
dobrodincem osady sv. Jana Nepom . a kazdym, kdo ho zna, je milovan 
a vazen. 

Krajan Vojtech Sladek, patHci k osade sv. Vaclava, byl akcio
nal'em a mistopl'edsedou zname slevarny "Globe Iron a Foundry Co." 

Jeden z prvnich ceskych osadniku v St. Louisu, Josef Chmelif~ 
ma zamecnickou tovarnu, v niz vyrabi patentovane, velmi prakticke 
za\'ory okenni. Pticinlivosti svou a nezdolnou vytrvalosti dod~lal se
z niceho slusneho majetku a svoji pHmou povahou dobyl si mezi Cechy 
ucty a vaznosti. . 

Velike bednal'ske elilny, v nichz mnoho Cechu byvalo zamestnano, 
vlastnili krajane : zesnuly jiz Fr. Suda a elosud zijici Fr .Matou~ek. Timto 
vJtnosnym v Americe prumyslem doelelali se zmineni krajane znacneho 
jmeni. Velkoll tovarnu na salonni, vycpavany nabytek na 7. ulici, vlastnf 
tovarnik krajan Karel Kostuba. - Zavoc1 na vyrabeni vozu a kocaru rna. 
v~eobecne znamy krajan Frant. Ruzicka. 

, Cechove St. Lougti zahy pochopili, ze v Americe mohou jako 
obchodnici dodelati se znacnych uspechu a proto chopili se chute tohoto 
vynosneho zarnestnani. . 

, N asledujici Cechove maji v St. Louisu vlastni sve obchody: Se 
smii;enym zbozim: Vaelav Krejci, Jan Huber, Karel Duba, Dominik 
Crkal, Emanuel Blaha, Jindt. Moder, Cyrill Sip, Kaspar Kroupa a Fr. 
l\fa~ek. - Obchody se stHznim zbozim maji: Vaclav Zika, Karel Bakula, 
firma "Svehla a Wolf" a Tom. Ulrich. 

Klernpitske a zeleza,tske zavody vlastni: Karel Suda, Fr. Kaul , 
Josef Kesttanek, Fr. Jarolirnek, firma "Suda a Nester", firma "Ma;ek 
a Papez", Ludyik Suda, Josef Zitko, Gustav Wiedeman a Jos. Valenta. 

Pekne obchody s obuvi maji nasledujici krajane: Frant. Masek, 
Petr Stys, Mat. Zavadil, Ant. Pesout, Yael. Sertl a Jan SindelaJ-. 

Za vody krejcovske, jez se v ceh~m St. Louisu tesi te nejlepSi 
povesti, a v ' nichz zamestnano jest mnoho delniku rnaji krajane: Josef 
Kurz, Josef Kolat, A. Dostal, firma "Bauer a Urian", 'V. Klimt; firma 
"Turek a Lager" rna dva obchody s obleky a latkami. 
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eské tiskárny v St. Louis jsou ti, jejichž majetníky jsou :

Vydavatelstvo „Hlasu", Václav Turecek a ,,St. Louiské Listy."

eznické závody mají : Václ. Vodika, Fr, Ržika, Fr. Betlach,

Jan Tobiáš, Još. Macner, Jií Šedivec, Jos. a Frant. Severinové a Frant.

Šindelá.
Krom toho zamstnávají se St. Louiští echové pekastvím, sto-

lastvím, tesastvím, doutníkástvím, zednictvím, vlastní etné hostince

a jsou v celém mst St. Louis známi jako dovední, poctiví, svdomití

emeslníci a dlníci a jako takoví, jsou všude vyhledáváni. Zvlášt

jejich poctivost' v obchodním a finanním jednání je všeobecn známa,

a cizinci za vzor kladena. Proto St. Louiští echové mají, možno íci,

neobmezený úvr u každého St. Louiského obana, s nímž obchodují

a jednají, a proto též tém všichni dodlali se úspch jak morál-

ních, tak i hmotných.
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^ Dr. František J. Arzt. 4.
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Jedním z prvních eských léka v St. Louis jest dosud žijící a

pevnému zdraví se tšící dr. František J. Arzt. Narodil se roku 1843.

Dejiny Cecld'w AmerickYch. 

Geske tislnll'llY v St. Louisu jsou ti'i, jejichz majetniky jsou: 
Vydavatelstvo "Hlasu", Vaclav Turecek a "St. Louiske Listy." 

Reznicke zavody maji: Vacl. Vodicka, Fr. Ruzicka, Fr. Betlach, 
Jan Tobias, J08. 11acner, JiH Sedivec, Jos. a Frant. Severillove a Frant. 
Sindelar. 

Krome toho zamestnavaji se St. LouiSti Cechove pekar'stvim, sto-
larstvim, tesar'stvim, doutnikarstvim, zednictvim, vlastni cetne hostince 
a jsou v· celem meste St. Louisu zmimi jako dovedni, poctivi, svedomiti 
i"emeslnici a delnici a jako takovi, jsou vsude vyhledavani. Zvlaste 
jejieh 'poetivost' v obehodnim a financnim jednani je vseobeene znama, 
a eizinei za vzor kladena. Proto St. Louisti Ceehove maji, mozno :l'iei, . 
neobmezeny uver u kazdeho St. Louiskeho obcana, s nimz obehoduji 
a jednaji, a proto tez temer' vsiehni dodelali se uspeehu jak moral
nieh, tak i hmotnyeh. 
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J ec1nim z prvnich ~eskych h~kal'u V St. Louisu jest dosud zijiei a 
pevnemu zclravi se tesici dr. Fl'antisek .J. Al'zt. Nal'ouil se l'oku 1843. 
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V eské Tebové. Gymnasium studoval v Litomyšli a medicinu ve

Vídni. Roku 1866. pijel do Ameriky a psobil asi rok v Cedar Rapids,

la. a okolí. R. 1867. pišel do St. Louis, kdež je posud inným jako

oblíbený léka nejen mezi echy, ale i jinými národnostmi. Jest to milý

spoleník, upímný vlastenecký ech a milovník pírody. Jeho dm vším

pohodlím a pírodními akvisicemi zaízený, hostíval milé hosty z ech,

jako spisovatele Frant. Heritesa, pozdji v dob svtové výstavy v St.

Louis, slenu-virtuosku na housle, Marii Heritesovou i pí. Heritesovou,

jež dceru svou na americké umlecké cest doprovázela, eského pianistu

Hemana, spisovatele Jana Havlasu (Klecandu), Dr. Jiího Gutha a j. v.

Dr. Frant. Arzt pstoval vždy pátelské styky s msgrem Josefem

Hessounem, se žurnalistou Oliveriusem a básníkem Jos. Sládkem, kteí

také žili svého asu v St. Louis. Byl a jest eským lovkem ne slovem,

ale skutky.

Pi ukonení stati o mst St. Louis nemožno mlením pominouti,

že ve dnech 20.—23. záí roku 1904. konán byl ve mst tom první vše-

slovanský a žurnalistický sjezd v Americe. Dlužno doznati, že skonil

zpsobem, jenž každého vrného Slovana zde i za moem naplniti musí

slibnými nadjemi do budoucnosti.

První všeslovanský sjezd v Praze r. 1848. skonil revolucí a úto-

kem Windischgraetze na Prahu — v St. Louis však shromáždili se

lenové té veliké naší slovanské rodiny ze všech konc svobodné veliké

Unie Severoamerické, by se poznali, porokovali si o svých dležitých

zájmech, vypracovali svá memoranda a svj program, jímž chtjí v bu-

doucnosti povznášeti, uplatovati, zvelebovati celé Slovanstvo zde v Ame-
rice usazené, a dle možnosti moráln i hmotn podporovati slovanské ná-

rody za moem v Evrop.
Nadšení pro ideu všeslovanskou mezi americkými Slovany bylo

jak ped sjezdem, tak i pi jeho zasedání veliké. Pes 900 dopis od

rzných slovanských pedák v Americe dostalo se svolávacímu výboru,

jež pojednávaly o všeslovanské otázce. Na 130 slovanských asopis
v Americe psalo se zájmem o všeslovanské idei a pouze nkolik eských
,,svobodomyslných" asopis, zvlášt denník ,, Svornost'" v Chicagu, brojil

a stavl se proti ní, ponvadž tvrce její, Hynek Dostál, je redaktorem

eského katolického ,, Hlasu!"

Na sjezdu tom zastoupeni byli Slováci, Malorusové (halití, uherští

a téži z Ukrajiny), Poláci, eši, zdejší i evrop. Chorvati a Bulhai. Dva
národové: Srbové a Slovinci, nemohli se na sjezd dostaviti, ale poslali svá

memoranda a jejich prominentní mužové prohlásili písemn, že se vším

souhlasí, co k dobru a prospchu Slovanstva na sjezdu bude odhlasováno

a pijato. Jak známo, tyto kmeny Slovanské nejsou píliš etn v Ame-
rice zastoupeny.

Za pedsedu sjezdu zvolen Hynek Dostál, redaktor ,,Hlasu" v St.

Louis, muž šlechetný, ech obtavý a nadšený, za tajemníka Jan A,
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v Ceske Trebove. Gymnasium studoval v Litomysli a medicinu ve 
Vidni. Roku 1866. prijel do Ameriky a pusobil asi rok v Cedar Rapids, 
la. a okoli. R. 1867. pl-isel do St. Louisu, kdez je posud cinnym jako 
oblibeny lekar nejen mezi Cechy, ale i jinymi mirodnostmi. Jest to mily 
spolecnik, upfimny vlastenecky Cech a milovnik pNrody. Jeho dum vMm 
pohodlim a pI'irodnimi akvisicemi zarizeny, hostival mile hosty z Cech, 
jako spisovatele· Frant. Heritesa, pozdeji v dobe svetove vystavy v St. 
Louisu, slecnu-virtuosku na housle, Marii Heritesovou i pi. Heritesovou, 
jez dceru svou na americke umelecke ceste doprovazela, ceskeho pianistu 
Hermana, spisovatele Jana Havlasu (Klecandu), Dr. ;Jifiho Gutha a j. v. 

Dr. Frant. Arzt pestoval vzdy pi'atelske styky s msgrem Josefem 
Hessounem, se zurnalistou Oliveriusem a basnikem Jos. Sladkem, ktefi 
take zili sveho casu v St. Louisu. Byl a jest ceskym clovekem ne siovem, 
ale skutky. 

-----0 -----

PH ukonceni stati 0 meste St. Louisu nemozno mlcenim pominouti, 
ze ve dnech 20.-23. zafi roku 1904. konan byl 'Ie meste tom prvui vse
slovausky a zurnatisticky sjezd v Attterice. Dluzno doznati, ze SkOllCil 
zpusobem, jenz kazdeho verneho Slovana zde i za morem naplniti musi 
slibnymi nadejerni do budoucnosti. 

Prvni vseslovansky sjezd v Praze r. 1848. skoncil revoluci a ,lito
kern 'Yindischgraetze na Prahu - v St. Louisu vsak shrornazdili se 
clenove te velike nasi slovanske rodiny ze v~ech koncu svobodne velike 
Unie Severoamericke, by se poznali, porokovali si 0 svych dulezitych 
zajmech, vypracovali sva memoranda a svuj program, jimz chteji v bu
doucnosti povznaseti, uplatfiovati, zvelebovati cele Slovanstvo zde v Ame
rice usazene, a dIe moznosti moraIne i hmotne podporovati slovanske na
rody za mOl'em v Evrope. 

Nadseni pro ideu vseslovanskou mezi americkymi Slovany bylo 
jak pI'ed sjezdem, tak i pH jeho zasedani velike. Pres 900 dopisu od 
ruznych slovanskych pI'edaku v Amm'ice dostalo se svolavacimu v)rboru, 
jez pojednavaly 0 vseslovanske otazce. N a 130 sloval1skych casopisu 
v Amm'ice psalo se zajmern 0 vsesloval1ske idei a pouze nekolik ceskych 
"svobodomyslnych" casopisu, zvlaE',te dennik "Svornost'" v Chicagu, brojil 
a stavel se proti ni, ponevadz tvurce jeji, Hynek Dostal, je redaktorem 
ceskeho katolickeho "Hlasu!" . 

Na sjezdu tom zastoupeni byli Slovaci, Malorusove (halicti, uhersti 
a tezi z Ukrajiny), Pohici, Cesi, zdej~i i evrop. Chorvati a Bulhari. Dva 
narodove: Srbove a SlovillCi, nemohli se na sjezd dostaviti, ale poslali sva 
memoranda a jejich promillentni muzove pl'ohlasili pisemne, ze se vsim 
souhlasi, co k dobru a prospechu Slovanstva lla sjezdu bude odhlasovano 
a pfijato. J ak znamo, tyto kmeny Slovanske nejsou pI'His cetne v Ame
rice zastoupeny. 

Za predsedu sjezdu zvolen Hynek Dostal, redaktor "Hlasu" '1St, 
Louisu, muz slechetny, Cech obetavy a nadsellY, za tajemnika Jan A. 



64 Djiny Cechvl Amerických.

Ferieník, vlastenecký redaktor „Amerikánsko - Slovenských Novin""

v Pittsburgu a za pokladníka dr. Matija Paveli, zástupce chorvatského-

denníku ,,Národního Listu" v New Yorku.

Hynek ])ost:ll,

redaktor „Hlasu" a pedseda I. vSeslovanského a žurnalistického

sjezdu v Americe.
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Na sjezdu podáno a projednáno mnoho dležitých a praktických

návrh a bylo doporueno zízení slovanského emigra-ního domu v New
Yorku a po pípad v Baltimore, jakož i v jiných pístavních mstech;
o finanní zabezpeení tohoto projektu starati se má Slovanské Sdružení

a v budoucnosti, v život uvedená ,,Všeslovanská Zádruha".

Doporueno dále, aby pi každém VŠeslovanském Sdružení zízena
byla vysthovalecká poptávárna:' aby zízena byla, kde je to možno a

úelno, informaní úadovna pro bližší navázání styk slovanských evrop-

ských firem se severní Amerikou, zvlášt ku podpoe lidového prmyslu

64 IJejiny Cechl~v Amen·ckych. 

Feriencik, ylastenecky redaktor "Amerikanslw - SlovenskJ~ch Novin''
v Pit~sburgu a za pokladnika c1r. Matija Pavelic, zastupce chorvatskeho. 

denniku "Narodniho Listu" v New Yorku. r-IIUMUUUII_lofhfUUUII 
I I 
I f 
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I 
Hynek J)ost:.I, 

rednktor "HIIlSU" a predsedn I. y~eslot'ani!keho a zurnalistickeho 
sjezdu \' Americe. 
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Na sjezdu po<hlno a projec1mino mnoho c1ftlezitych a praktickych 
mlsrhft a bylo c1oporueeno zl'izeni sloyanskeho emigracniho c10mu v New 
Yorku a po ptipade y Baltin1ore, jakoz i v jinych pHstavnich mestech;. 
o financni zabezpeceni tohoto projektu starati se m{L Sloyanske Sdruzeni 
a y budoucnosti, v ziYot u,"eden{l "Vsesloyanska Zac1ruha". 

Doporuceno d~Ue, aby pH kazc1em V~es1onll1skem Sdruzenl zi'izena 
by1a YystehoYalecku popbi\"urna: ' aby zrizena by1a, kc1e je to mozno a. 
11ce1no, informacni 11l'ado,"na pro b1izsi nayuzani styld3. ~loyanskych eyrop
~k.)~ch firem se se\'erni Amerikou, zylaste ku poc1pote lidoyeho prftmyslu 
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slovanského. Dále doporueno, aby zízeno bylo ústední knihkupectví

slovanské pro Ameriku, jež by zakupovalo z Evropy Slovanské literárn

cenné knihy, v Americe je kolportovalo a piinilo se o, zaadní dobré

slovanské literatury do mstských knihoven amerických. Doporueno,
aby obas poádány byly slovanské výstavky, aby pi Slovanském Sdru-

žení byly zízeny odborj^ ku podpoe slovanského umní a umlc, aby
byl zízen Slovanský žurnalistický výbor ku odrážení útok proti Slo-

vanm, informování americké veejnosti o život, djinách, snahách a

práci Slovan a vbec ku pípadné oprav veejného amerického mínní
o Slovanech. Konen doporueno, aby vydáván byl vstník o spolené
slovanské práci, aby byl zízen spolek slovanských žurnalist v Americe,

aby byl každoron vydáván všeslovanský Almanach atd.

Píští sjezd konán bude v Chicagu, 111.

Tím koníme djiny st.-louiských ech. — Jj^ dnes eský spole-

enský život v St. Louis ochabuje, zvlášt pokud se týe strany svobodo-

myslné, která starala se výhradn o spolkaení, byla a jest nesvorná

a rozdvojena, a o školství a isté národní ideály se mén starala a stará.

Zdá se, že svobodomyslný živel v St. Louis již pozbývá té energie, jaké

je teba ku vlastenecké, obtavé práci, a že pjde-li to tak dále, k niemu
ádnému se nevzchopí.

Katolití echové jsou tam dosud ilejšími, ponvadž jsou dobe
sorganisováni a mají esko-katolické denní školy a dobré vdce ve svých

knzích, a poslední dobou i v laicích, ehož se práv svobodomyslné stran
v St. Louis nedostává.

Avšak i pes upímné snahy Msgra. Josefa Hessouna, nesoucí se k
udržení eského jazyka v Americe, pece v st.-louiských katolických

kruzích eská e na dlouho se neudrží. Již dnes eská katolická mládež

poíná se v St. Louis amerikanisovat, a ne tak zjevn jako mládež

svobodomyslná.

Co se konen týe krajanské snášenlivosti, tu dlužno doznati, že

celkem se v St. Louis svobodomyslní s katolíky dosti dobe srovnávají.

Tenice a nešváry, panující mezi tmito dvma stranami v Chicagu,

v Clevelandu a jinde, se tam soustavn nikdy nepstovaly. Katolití

echové v St. Louis, majíce v ele osvíceného, vlasteneckého a bezmrn
obtavého vdce Msgra. Josefa Hessouna, se svými svobodomyslnými

krajany se nehádali, a tito, byvše tam vždy v menšin a velice konser-

vativními, peli se tu a tam o malichernosti pouze mezi sebou, o nábo-

ženské pesvdení svých spolukrajan málo se staravše.
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slovanskeho. Dale doporuceno, aby zl'izeno bylo ustfedni knihkupectvf 
slovanske pro Ameriku, jez by zakupovalo z Evropy Slovanske literarne 
cenne kniby, v Americe je kolportovalo a pficinilo se 0 zaradenf dobre 
slovanske literatury do mestslq~ch knihoven americkYch. Doporuceno, 
aby obcas pol,ada.ny byly slovanske vystavky, aby pI'i Slovanskem Sdru
zeni byly zHzeny odbory ku podpol'e slovanskebo umeni a umelcu, aby 
byl zfizen Slovansky zurnalisticky vybor ku odrazeni utoku proti Slo
vanum, informovani americke vel'ejnosti 0 zivote, dejinacb, snabach a 
praci Slovanu a vubec ku pHpadne oprave vel'ejnebo americkeho mineni 
o Slovanech. Konecne dopornceno, aby vydavan byl vestnik 0 spoleene 
slovanske praci, aby byl zi'izen spolek slovanskJ~ch zurnalistu v Americe, 
aby byl kazdoroene vydavan yseslovansky Almanach atd. 

PriSti sjezd konan bude ,- Chicagu, Ill. 

.. .. 
Tim konefme c1ejiny st.-IouiskJ~cb Cechu. - Jiz dnes eeskJ~ spole

eensky zivot v St. Louisu ochabuje, zvhiste pokud se tyee strany svobodo
myslne, kteni starala se vJ~hradne 0 spolkar'eni, byla a jest nesvorna 
a rozdvojena, a 0 skolstvi a eiste narodni idealy se mene starala a stara. 
Zda se, ze svobodomyslny zivel v St. Louisu jiz pozbyva te energie, jake 
je tfeba ku vlastenecke, obetave praci, a ze pujde-li to tak dale, k nieemu 
hidnemu se nevzchop:f. 

Katolicti Cecbove jsou tam dosud cilej~imi, ponevac1z jsou dobfe 
sorganisovani a maji eesko-katolicke denni skoly a dobre vudce ve svych 
knezich, a poslednf dobou i v laicfcb, eeboz se prave svobodomyslne strane 
v St. Louisu nedostava. 

Avsak i pl'es upf:fmne snahy 1Isgra. Josefa Hessouna, nesouc:f se k 
udrzeni eeskeho jazyka v Americe, pfece v st.-louiskYch katolickJ~ch 

kruzich eeska l'ec na dlouho se neudrz:f. Jiz dnes eeska katolicka mhidez 
pocina se v St. Louisu amerikanisovat, ae ne tak zjevne jako mhidez 
svobodomyslna. 

Co se konecne tJ~ce krajanske snasenlivosti, tu dluzno doznati, ze 
celkem se v St. Louisu svobodomysllli s katol:fky dosti dobfe srovnavaji. 

Tfellice a nesvary, panujici mezi temito dvema stranami v Chicagu, 
v Clevelandu a jillde, se tam soustavne nikdy nepestovaly. Katolicti 
Cechove v St. Louisu, majice v cele osvicenebo, vlasteneckeho a bezmerne 
obetaveho vudce 1Isgra. Josefa Hessouna, se svymi syobodomyslnJ~mi 

krajany se nebadali, a tito, byvse tam vzdy v mensine a velice konser
vativnimi, pl'eli se tu a tam 0 malichernosti pouze mezi sebou, 0 nabo
zenske pI'esvec1cenf sVJ~cb spolukrajanll malo se stara.Yse. 
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Krom eské osady v St. Louis jsou ve státu Missouri ješt jiné,

ovšem jen malé osady eské ve msteku Cainesville a jeho okolí,

(v okresu Harrison), v severozápadní ásti státu; ve vesnici Fenton,

ležící v okresu St, Louis a vzdálené asi 19 mil od msta St. Louis;

v okolí poštovních stanic Highridge, Rockcreeke a vesnici House-Springs

v okresu Jefferson; ve mstech Kansas City v okresu Jackson a St.

Joseph, v okresu Buchanan: v okolí pošty Mashek (Mašek), vesnice

Millwood a msteka Troy, v okresu Lincoln; v okolí vesniky Owens-

ville v okresu Gasconade ve východní ásti státu asi 90 mil od St.

Louise; v okolí msteka Verony, [okres Lawrence, v jihozápadní ásti

státu; v okolí msta Bolivar v okresu Polk, v jihozápadní ásti státu,

nedaleko msteka Cole-Camp, v okr. Benton a v okolí mstyse Wells-

ville v okresu Montgomerry.

V Cainesville a jeho okolí poali se echové usazovati v letech

1859. a 1860. Byli to: Jan Josef Posler z Vamberka, jenž pebýval dí-

ve v Caledonii ve státu Wisconsin a po té v Cedar Rapids, la., jakož

i Josef Škorch, Josef Sobotka a Václav Doubravský.

Nyní tam žije 36 eských rodin; 7 ve msteku a 29 na farmách.

V lednu roku 1896. byl tam zaražen spolek ,,eská Lípa", ís. 55., .
S. P. S. Také ve vesnici Fenton je ád ,,Krok", ís. 60., . S. P. S.

První echové tam pibyli roku 1852. V téže dob poali se na-

šinci usazovati v blízkém Rockcreeku, House Springs a Highridge, kte-

rážto místa jsou od eského katolického kostela v Rockcreeku na 4 až

8 mil vzdálena.

Z Fenton, Rockcreek, Highridge a House-Springs mají eští kra-

jané do msta St. Louis prmrn od 24 do 27 mil cesty.

Jména nejprvnjších ech, kteí se usadili v okolí zmínných

míst jsou: Bartolomj Dušek, Jan a František Chottové, Jan Pintner,

Ant. Kadlec, Jan Matoušek, Jos. Šindelá, Václav Benda a Jos. Janov-

ský. Všichni pijeli ze St. Louis a pocházejí z Peštic, Píbrami a ze

Švihová.

Nyní žije v okolí Fenton, Highridge, House-Springs a Rockcreek

pes 200 eských rodin, skoro všechny na farmách; jsou dosti zámožné.

Základ k nynjšímu kostelu v Rockcreek položen byl roku 1859.

a zprvu tam dosluhovali knzi ze sousedních nmeckých farností. Potom

spravoval misii tuto P. Josef Hessoun ze St. Louis tak dlouho, až do-

sazen tam roku 1869. první eský stálý knz P. František Ehrenberger,

pocházející z Poliky v echách. Ten ídií osadu sv. Jana Ev. v Rock-

creeku až do roku 1876., kdy odebral se do Fort Atkinson ve státu low
by ujal se tamní eské katolické obce sv. Jana Nepom. Za nho
postavena druhá ás chrámu, pak nynjší škola, bývalý farní dm.
Po jeho odchodu psobil v Rockcreeku nmecký knz a od íjna roku

1881. byl tam duchovním správcem P. Josef Maria Rozséva, jehož pi-

inním postavena nová fara a tetí ás chrámu. P. Rozséva zakusil
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Krome ceske osady v St. Louisu jsou ve statu Missouri jeste jine, 
ovsem jen male osady ceske ve mestecku Cainesville a jeho okoli, 
(v oluesu Harrison), v severozapadni casti statu; ve vesnici Fenton, 
lezici \' okresu St. Louis a vzdalene asi 19 mil od mesta St. Louisu; 
v okoli postovnich stanic High1'idge, Rockcreeke a vesnici House-Springs 
v okresu Jefferson: ve mestech Kansas City v okresu Jackson a St. 

-.loseph, \' okresu Buchanan: v okoli posty Mashek (Masek), vesnice 
:Millwood a mestecka 'rroy, v okresu Lincoln; v okoli vesnicky Owens
dlle v okresu Gasconade ye vychodni casti statu asi 90 mil od St. 
Louise: v okolf mestecka Verony, :ok1'es Lawrence, v jihozapadni casti 
Statu: \' okoll mesta Bolivar v okresu Polk, v jihozapadni casti statu, 
nedaleko mestecka Cole-Camp, v okr. Benton a v okoli mestyse Wells
ville v okresu Montgomerl'Y. 

V Cainesville a jeho okoll pocali se Cechove usazovati v letech 
1~59. a 1860: Byli to: Jan Josef Posler z Vamberka, jenz pl'ebyval cHi
ve v Caledonii ye statu Wisconsin a po te v Cedar Rapids, la., jakoz 
i .losef Skorch, Josef Sobotka a Vaclav DoubravskY. 

Nyni tam zije 36 ceskych rodin; 7 ve mestecku a 29 na farmach. 
V lednu roku 1896. byl tam zarazen spolek "Ceska Lipa", cis. 55., C. 
S. P. S. Take ve yesnici Fenton je l'ad "Krok", cis. GO., C. S. P. S. 
Prvni Cechove tam pHbyli roku 1852. V teze dobe pocali se na
sinci usazovati v blizkem Rockcreeku, House Springs a Highridge, kte
razto mista jsou od ceskeho katolickeho kostela v Rockcreeku na 4 az 
8 mil vzdalena. 

Z Fenton, Rockcreek, Highridge a House-Springs maji cesti kra
jane do mesta St. Louisu prumerne od 24 do 27 mil cesty. 

Jmena nejprvnejsich Cechu, kteH se usadili v okolf zminenych 
mist hou: Bartolomej Dusek, Jan a F1'antiSek Chottove, Jan Pintner, 
Ant. Kadlec, Jan Matousek, Jos. SindelaI', Vaclav Benda a Jos. Janov
sky. Vsichni pfijeli ze St. Louisu a pochuzeji z Pi'estic, PHbrami a ze 
Svihovu. 

Nyni zije v okoli Fenton, Highridge, House-Springs a Rockcreek 
pi'es 200 ceskych rodin, skoro vsechny na farmach; jsou dosti zamozne. 

Zaklad k nynej~imu kostelu v Rockcreek polozen byl l'oku 1859. 
a zprvu tam dosluhovali knezi ze sousednieh nemeckych farnosti. Potom 
spl'avoval misii tuto P. Josef Hessoun ze St. Louisu tak dlouho, az do
sazen t am roku 1809. prvni cesky staly knez P. FrantiSek Ehrenbergel', 
poclutzcjici z Policky y ¢ech{lch. 'ren Hdii osadu sv . .lana Ev. v Hock
creeku az do roku 11)70., }nly odebral se do Fort Atkinson ve statu lowe 
by ujal se tamni ceske kato1icke obce sv. Jan<l Nepom. Za nebo 
postanma dl'uh(L c{u .. ;t' chramu, pal\" nynejsi skola, byvaly farni dum. 
Po jeho odchodu pusobil v Rockcl'eeku nemccky knez a od Hjna roku 
1Kt'i1. byl tam duchovnim spr{lvcem P. Josef :Maria Rdzsevac, jehoz pi'i
(' inenim posta vena no\'a fal'<t a Heti east' chrllmu. P. Rozse\'ac zakusil 
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V osad dost' trpkostí a brzy v St. Louisii a sice 12. ervna rokn 1884.

na souchotiny zemel. Osada pak osiela a jen v as poteby dojíždl
tam P. Petr Houš ze St. Louis. Konen roku IHSH. dostalo se osad
eského knze P. Rudolfa Matouška, který nyní psobí v Jackson
v Minnnesot. P. R. Matoušek narodil se r. 1865. v Lomnici u Tišnova
na Morav ; studoval gjnnnasium a bohosloví v Brn a v Lovani
v Belgii a prožil v Rockcreeku nniohou trpkou chvíli.

Dále spravovali osadu tuto P. Jan P. Tichý, (nyní fará neodvislé

slovenské osady v Cleveland, Ohio) a po nm P. Meth. Hynek, jenž se

narodil 27. srpna 1867. v Záchlumí na Žamberecku a vystudovav gym-
nasium v Rychnov nad Knžnou a bohosloví v Král. Hradci, byl roku
1891. vysvcen na knze.

P. Tichý byl v osad té pldruhého roku a P. Hynek pouze 9

msíc, naež koncem íjna r. 1900. ji opustiv, ujal se správy osady
Panny Marie Dobré Rady v Chicagu. Osada v Rockcreek je opt bez

eského knze.

Ke kostelu hlásí se asi 86 rodin, z nichž dv tetiny jsou národ-

nosti eské a jedna tetina národnosti nmecké. V osad je eský katol.

spolek, jenž patí k I. . K. Ú. J. a byl zaražen roku 1880.

Menší poet eských rodin jest ve mstech Kansas City a St.

Joseph. V onom mst je asi 40, v tomto pak asi 25 rodin. V obou
mstech mají echové spolky a sice v Kansas City ád ,,Trocnov",
íslo 150., . S. P. S. a v St. Joseph ád ,, Vytrvalost"", íslo 69., .
S. P. S. Do obou mst pibyli první Cechové roku 1870. Kansas City

má 140,000 a St. Joseph 60,000 obyvatel.

Staršími eskými osadami jsou osady : Mashek, Milwood a Troy
v okresu Lincoln, kde našinci byli již roku 1849. Byli to ková Josef

Kalas a rolníci Václav Kováík, Jan Petrželka a Václav Martinek. Ve
zmínném okresu žije nyní 90 eských rodin.

V Mashek je malý devný kostelík, do nhož asem dosluhuje

eský katol. knz ze St. Louis.

Malá eská osada je v okolí vesniky Owensville, v okresu Gasco-
nade. První echové tam pišli r. 1858. a dnes tam žije na 35 eských
rodin, z nichž asi polovina jsou katolíci. V osad jest malý kostelík,

na njž daroval Jan Vlek akr pozemku, a který vystavlo roku 1871. 9

eských katolických rodin.

V okolí msteka Verony je usazeno 20 eských rodin, z nichž

první se tam pisthovaly roku 1870. a v okolí msta Bolivaru v okresu
Polk založena byla eská osada roku 1898. Nyní jest tam již pes 30

eských rodin, jež zabývají se rolnictvím.

Roku 1901. založena byla esko-katol. osada v Karlin, Mo. , k níž

patí asi 40—50 rodin, jež roztroušeny jsou v okolí Karlina a Bolivaru.

Byl tam postaven devný nový kostel za §2,500 a fara za §900. V osad

Sldt J/is:wlfri. 

v osade clost' trpkosti a brzy y St. Louisn a SiCl' 12. eCl'\' na roku l~~ ·L 

na souchotiny zemi·cl. Osad,L pak osH'eIa a jon y ('as pot!'cby dojiZd01 
tam P. Petr Houst' 7.0 St. Louisn. Kono~nc rokn lHHH. do::;talo se osadi"> 
cesl{(~ho kneze P. Rndolfa :Matouska, ktery nyn! pusobi v Jackson 
v Minnnesote. P. R. :Matonsek n<L1'odil sc 1'. 1t105. y Lomnici n TisnovCL 
na 1\lora\'e: stndoval g"ymnasimll a bolloslov! v Brne a y Lo\'ani 
v Belgii a prozil v Rockcreeku mnohou trpkou chyili. 

Dale spnn'ovali osadn tuto P. Jan F. Tichy, (nyni fanii" neodyisle 
slo\Tenske osady v Cle\'oland, Ohio) a po IH~l1l P. l\leth. Hynek, jenz se 
narodil ~7. srpna 1Hl57. y Zachlnmi na Zamberecku a vystudovav g'ym
nClsinm \T Rychnovc nad I{neznou a bohoslo"d v Kral. Hradci, byl 1'oku 
1891. vysvecen na kneze. 

P. Tichy byl \- osade te puldruheho rokn a P. Hynek pO!lze !l 
meslcu, nacez koncem Hjna 1'. HJOO. ji opustiv, njal se SPl'(l,\-y osady 
PanllY -:\larie Dobre Rady v Chicagu. Osada \' Rockcl'oek je opct bez 
ceskeho kneze. 

Kc kostelu blasi so asi RG rodin, 7. nichz (1\-e ti'etiny jsou miro<1 -
nosti ceske a jedna U'etina n{Ll'oclnosti nemecke. V osacle je cosky ka tol. 
spolek, jenz patH k 1. R. K. U. J. a byl 7.arazen roku 1880. 

1\11ensi poc,et ceskych rodin jest vc mestech Kansas City a At. 
Joseph. V onom meste je asi 40, v tomto pak asi 25 rodin. V obon 
mestech maji Cechove spolky a sice \- Kansas City fad "rrrocnov" , 
cislo 150., C. S. P. S. a v St. Joseph fad" Vytrvalost,II, 6s10 (3D.. C. 
S. P. S. Do obou illest phbyli prvni Cechove roku 1870. Kansas City 
rna 140,000 a St. Joseph 60,000 obyyatelft. 

Starsimi ceskJhni osadami jsou osady: 1\lashek, 1\1ihyood a Troy 
v okresl1 Lincoln, kde nasinci byli jiz roku 1849. Byli to kOVal' .J oscf 
Kalas a 1'olnici Vaclav Kovafik, Jan Petrzelka a Vaclav 1\fartinek. Ve 
zminenem okresu zije nyni 00 ceskJ~ch rodin. 

V Mashek je maly (11'e\-eny kostelik, do nehoz casem dosluhuje 
ceskJ~ katol. kne7. ze St. Louisu. 

~lala eeska osada je y okoli vesnick.v Owensville, v okresl1 Gasco
nade. PITni Cechove tam pi'isli 1'. 1858. a dnes tam zije na 35 ceskJ~ch 
rodin, z nichz asi polovina jsou katolici. V osade jest maly kostelik, 
na nejz daroval Jan Vlcek akr pozemku, a ktery vystavelo roku 1871. n 
ceskJ~ch katolickych rodin. 

V okoli mestecka Verony je nsazeno :20 cesk~~ch rodin, z nichz 
prvni ~e tam pi·istehovaly roku 1870. a v okoli mesta Bolh-aru \- okresn 
Polk zalozena byla ceska osada roku 1R9R. Nyni je~t tam jiz pfe~ ' 30 
ces!{ych rodin, jez zaby\'aji se rolnictvim. 

Roku 1901. zalozena byla cesko-katol. osada v Karline, 1\10., k niz 
patH asi 40-50 rodin, jez roztrouseny jsou v okoli Karlina a Bolivarll . 
Byl tam postaven cUeveny novy kostel za $2,500 afara za ~900 . V osade 
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je spolek muž, patící ku „Katol. Dlníku" se 24 leny. Duchovním
správcem v Karlin je P. Karel Francka, narozený roku 1876. na farm
v okr. Lawrence Mo. Studoval v Conception, Mo. a v Kenrickov semi-

nái v St. Louis. Na knze byl vysvcen 12. ervna r. 1904.

Konen, v okolí msteka Cole Camp žije asi 14 eských rodin,

z nichž první se tam usadily roku 1878. a v okolí mstyse Wellsville

(okres Montgomery) jest 17 eských rodin, z nichž první tam pibyly
roku 1868., a mezi nimiž byl Antonín Meyer, který se svou piinlivostí

domohl slušného jmní.

Krom uvedených eských osadjsou v Missouri ovšem ješt
nkteré, avšak zcela nepatrné eské osady, v nichž žije tu a tam pouze

nkolik eských rodin. Takových osad jest ve státu Missouri asi 20 a

žije v nich asi 150 eských rodin.
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je spolek muzfi, patHci ku "Katol. Delniku" se 24 Cleny. Duchovnim 
spnivcem v Karline je P. Karel Fl'ancka, narozeny roku 1876. na farme 
\T okl'. Lawrence Mo. Studoval v Conception, Mo. a v Kenrickove semi
nafi v St. Louisu. Na kneze byl vysvecen 12. cervna r. 1904. 

Konecne, v okoli mestecka Cole Camp zije asi 14 ceskych rodin, 
z nichz prvni se tam usadily roku 1878. a v okoli mestyse Wellsville 
(okres Montgomery) jest 17 ceskych rodin, z nichz prvni tam pfibyly 
roku 1868~ a mezi nimiz byl Antonin :Meyer, ktery se svou pficinlivosti 
domohl slusneho jmeni. 

Krome uvedenych ceskych osadjsou v Missouri ovsem jeste 
nektere, avsak zcela nepatrne ceske osady, v nichz zije tll a tam pouze 
nekolik ceskych rodin. Takovych osad jest ve statu :Missouri asi 20 a 
zije v nich asi 150 ceskych rodin. 
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Kiilcrcil acordiux to act of Congress, iii lln' yi-ar liKU.

I)y The Hohemian í.iterary Society,
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by Thl' Bohemian Litt'I'tU'~· Society, 
ill 111\' otlk!' of the Librarian or ('Ol1!!TI'SS, :Lt \\"ashi 1I,i!'toll , 



echové ve státu Texas.

Stát Texas, zvaný ,.Lone Star" (Osamlá Hvzda), objevený r. 1684.

Robertem cle la Sallem, byl jevištm mnoha ptek. Francouzi i Span"
love chtli se ho zmocniti. Konen však musila jej postoupiti Francie

Španlsku. Roku 1823. odtrhlo se Mexico od Španlska, a Texas stal

se mexickým územím.

Dne 21. dubna r. 1836. byla rozhodná bitva u San Jacinta, a Texas

prohlášen samostatnou republikou. Roku 1845. byl pak pijat do svazku

Spojených Stát. Nedorozumní v píin hranic mlo r. 1847. za následek

tak eenou ,,mexickou válku," v níž Mexico Spojenými Státy Severo-

americkými byk) poraženo.

Stát Texas mí 262,290 tvereních mil (angl. míle=52í?0 stopám

ili asi 1609 metrm), rozdlen je na 243 okres a má 3,048,710 obyvatelv.

Hranií na severu s Oklahomou, Indiánským územím a Arkansasem, na

východ s Arkansasem a Louisianou, na západ s Xovým i Starým Mexikem
a na jihu omýván je moem Mexického zálivu. — Nejvtší délka státu od

východu na západ je 830 anglických mil a nejvtší šíka 750 mil.

r^^rvní ech, který do Texasu pibyl, byl Antotiín M. Dignovity.*)

Usadil se v San Antonio r. 1847. Narodil se 16. ledna roku 1>10. v Kaku
v Cechách, z rodiny hornické. Otec jeho, Václav, nešastnou spekulací

pišel o celé jmní, a tak mládí Antonínovo nebylo bezstarostným, jakým
bývá mládí dtí rodi zámožných. Hoch mifsil podle svých sil j)ispívati

k výživ rodiny, prodávaje v prázdných chvílích rzné malichernosti,

jako sirky, preclíky, knoflíky a sbíraje byliny, jež prodával do lékáren.

Ze v mládí otcem svým bj'! veden a nabádán k lásce k vlasti, o tom

svdí jeho ,,Pamti", jež napsal v Americe: z nich dýše tklivá, ho-

roucí láska k rodné zemi. Dignovity již ve mládí ml zálibu ku strojnictví,

a ježto rodie jeho nemli dostatených prostedk, aby na v dob

*) O jiných vysthovalcích do Texasu z roku 1847. jsme se nemohli nieho historického

dopátrati. Životopisná data o Dr. Ant. M. Dignovitém, jakož i August. Hemanu, Bedichu
FiUpovi a jeho rodin, Matji Stachu a prof. M. Kar. Hrubém, o nichž bylo psáno v I. sešitu

„Djin echv Amerických", erpána byla z T. apkového: ..Píspvku k djinám prvých

eských emigrant,"' jenž vyšel nákladem ..Pokroku Západu.'' Omaha. Xebr.

Cechove ve statu Texas. 

Stat Texas, z,~any ~ .Lone Star" (Osamehl Hvezda), objeveny r. 16S4. 
Robertem de 1a Sallem, b~-l jeviStem mnoha putek. Francouzi i Spane
lo,-e chteIi se ho zmocniti. Konecne vsak lllusila jej postoupiti Francie 
Spanelsku. Roku 1823. odtrhlo se ~Iexico od Spanelska, a Texas stal 
se mexickym l'tzemim. 

Dne 21. dubna 1'. 1836. b~-la 1'ozhodna bitva u San Jacinta, a Texa~ 
pl'ohhlsen samostatnon repnbIikon. Roku lS43. byl pak pi'ijat do s,-azku 
Spojenych Statfi. Neclol'OZllllleni v pi'i(~ine h1'anic melD 1'. 184;. za nasledek 
tak l'ecenou "mexickou valku,;; v niz ~Iexico SpojenJ~llli Staty Se,-e1'o
amel'ickymi bylo porazeno. 

Stat Texas meN 2tj~,290 ctverecnich mil (angl. mile=52S0 stopam 
cili asi 1609 metrum), 1'ozdelen je na 243 okresll a ma 3,048,;10 obyvatelu,-. 
Hranici na seyeru s Oklahomou, Indiansk;)~m lizemim a Arkansasem, na 
\'ychod s .Arkansasem a Louisianou, na zapad s Xov.)~m i Starflll ~Iexikem 
a na jihu Omy,-an je mOl'em ~Iexickeho zalivu. - Xejvetsi delli:a statu od 
v~~chodu na zapad je 830 angIickych mil a nejvetSi ;il'ka ;50 mil. 

D 

Pl'vni Cech, ktery do Texasu pi'ibyl, b~-l Antonin ~1. Dignovity."·) 
lisaclil se y San Antonio r. Ib4;. Xarodil se 16. ledna rokn 1\:'10. v Kafiku 
,- Cechach, z rodiny h01'nicke. Otec jeho, ,Taclav, nesfastnou spekulaei 
pl-isel 0 cele jmeni, a tak mladi _-\.ntollino,-o llebylo bezstal'ostnJ~m, jak~~lll 
byva mladi deti l'odicfi zamoznych. Hoeh mu'sil pocHe ~y.)~ch sil pi'i~piyati 
k YJ~zh-e rodillY, prochlvaje y p1'azdn.)~l'h chvilil'h rllzlH~ maliche1'no~ti. 

jako si1'ky, precliky, kllOfliky a sbil'aje bylillY, jez proehl val do leldn\ll. 
Ze \' mlcidi otcem sYJ~m byl vedell a nabadan k lasee k vlasti, 0 tOlll 
svedci jeho "Pameti;;, jez napsal v Amel'ice: z nich dJ~5e tklh'a, ho· 
rouci laska k rodne zemi. Dignoyit;y jiz ve mladi mel zaIibn kll stl'ojnictYi~ 
a jezto rodice jeho nemeIi dostatecnych prostI-edku, a by nan v do be 

*) 0 jin~:ch "ystehoyulclch do Texasu Z 1'oku 18-17. jsme se nemohli niceho historickeho 
dopntrati. ZiYotopismi data 0 Dr. Ant. ~I. Digno\'item, jakoz i Allg'll:'t. Bel'manu, Bedi'ichu 
Filipo\'i a jeho rodine, lIateji Staehn :1 prof. 1£. Kal'. Hrubem, 0 nichz by}o PS:illO \. I. se;itll 
"Dejin CechflY Amel'ick~:ch ", l·t'l'p:lna by}u z T. ('apkon:ho: .. Pi'fsphkl~ k di·jin:im PIT~:ch 
cesk~:ch emigranti'i.·' jenz yy;:'elll:ikladem ,.Pokl'okll Z:ipadll," Omaha. Xebl'. 
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uení nakládali, našla nui sestra, provdaná do Saska, mistra Josefa

Kellera v Hirschfeldu, v Horní Lužici. Po roce však Antonín odejel

dom, byv zpt povolán svými rodii. Matka jeho se totiž nebezpen
rozstonala a ped smrtí by byla ješt ráda synáka svého spatila.

Pozdravila se však, a Antonín r. 1825,, odešel opt do Saska pracovat.

Rok na to matka jeho zemela, a Dignovity roku 1827. stav se stroj-

nickým tovaryšem, odešel do svta na zkušenou. Procestoval skoro

veškeré státy nmecké, celé echy, Prusko a Polsko. Když roku 1830.

Poláci, nemohše déle snésti tžkou vládu Ruska se vzbouili, Dignovity

vstoupil v ady chrabrých polských vlastenc.

Dr. Ant. M. Dignovity.

Revoluce byla však brzy potlaena, a Dignovity prchl s jinými

polskými bojovníky do Hamburku, odkudž s lodí ,,Good Hope" odplul

do New Yorku a pistál tam v íjnu r, 1832. Svobodná zem se mu
velice zalíbila. Cestoval z místa na místo a zamstnával se tím, co se

mu naskytlo. Vedl život opravdu velmi pohyblivý, studuje s nevšedním

pochopením kraj, lid a veškera zízení Unie. Že byl ostrovtipným

pozorovatelem všeho, a to s])adalo do oboru kteréhokoli, vidno ze všech

jeho literárních prací.

innost" Dignovitého byla opravdu všestranná. Stavl pilu, vyna-

lezl stroj na istní bavlníku, zlepšoval rzné stroje, pracoval na pian-
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nceni nakhidali, nasla lllU sestra, provdami do Daska, mistrcL Josefa. 
Kellera y Hirschfeldu, " Horni Luzici. Po roce vsak Antonin odejel 
dQ:nu, byv zpet povohin svymi rodici. Matka jeho se totiz nebezpecne 
l'ozstonala a pi'ed Sll1l'ti by byla jeste rada symtcka sveho spatl-ila. 
Pozdl'avila se y~;ak, a Antonin r. 1825., odesel opet do Saska pracovat. 
Rok na to matka jeho zemi'ela, a Dignovity roku 1827. stay se stroj
lliekym tovarysem, ode bel do sveta na zkusenou. Procestoval skoro 
veskel'e staty n emecke, ceIe Cechy, Prusko a Polsko. Kdyz roku 1830. 
Pohtci, nemohse dele snesti tezkou vladu Ruska se vzbourili, Dignovity 
vstoupil v l'ady chrabl'ych polskych vlastencu. 
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Re\'oluce byla, vsak bl'z,Y potlacena , a Dignovity prchl s j inymi 
polsk.)'mi bojovniky do Hambul'ku , odkllCH s lodi ,,(Jooel Hope" odplul 
do ~cw Yorl{U a p I'isMJ tam v Hjnn r. 1832. SvobodmL ?,cmc se mn 
velke zalibila . Cestoval 7. mista n ~L misto a, zamestn.Lval se tilll, co so 
Inn nClskytlo. Vedl ~h'ot OPl'<tVdll velmi pohyblivy, studujc s nevsednim 
llOehopenim kraj, lid a n~skera zl-lzeni Unic. ~e byl ostl'ovtipnym 
pozorovatelem vseho, at' to spadalo do oboru ktC'l'ehokoli , \' idno ze vsech 
jeho litenll'llich praci. 

Cinnosf Dignoviteho byla opranlu v';cstr anml. StavN pilu , \''yna
lezl s t l'oj na l'isteni havlnikll, 7.1t'p';oval l'uzne strojP, 1l1'<lC'oYa l na l)lan -
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táži, šel mezi Creek Indiány studovat jejich e a mravy, studoval

lékaství (na Cincinnatské koleji), byl továrníkem, pozemkovým jednate-

lem, provozoval hostinskou živnost', agitoval proti otrokám, spiso-

val atd. atd. Finanní pomry jeho byly jako dubnové poasí. Dnes má
$20.000 na hotovosti, zítra nemá centu, ale pi tom všem neklesá na

mysli a pracuje, jako by se nic nebylo stalo. Železná to povaha

!

Konen dorazil do Texasu a provozoval v San Antonio po nkolik let

lékaskou praksi. Roku 1850. odejel z Texasu a cestovav po Americe,

vrátil se r. 1856. opt do San Antonio. Zemel tam 22. dubna roku 1875.

Dítek s Františkou McCannovou, již roku 1842. v Little Rock, Arkansas

pojal za cho, ml osm.

K literární jeho innosti dlužno podotknouti toto : V angliin

sepsal : ,,Bohemia under Austrian Despotism". (echy pod rakouským

despotismem.) Spisek tento, obsahující 236 stran, psán byl v zim roku

1857. Látka jest sice ponkud neuspoádána, ale celkem líí tehdejší

pomry v Rakousku velmi trefn. Co pak nejvíce tenáe jímá jest to,

že z každé ádky dýše velá láska k uhntenému národu eskému.

Dále napsal : ,,American Despotism" (Americký despotismus),

v nmž líí pomry americké zpsobem Evropana, který vidl a to

vším právem — americkou krutovládu v podplatném soudnictví, v zapro-

daných porotcích, v nezmrné pýše anglosaského plemene atd. atd.

Konen napsal ,,Crimes and Cruelties, committed by the so-

called Courts of Justice on the Sacred Rights of Individuals". (Zloiny

a ukrutnosti páchané tak zvanými ,,nestrannými" soudy spravedlnosti

na posvátných právech jedinc). Je to smutná, ale pravdivá kapitola

o americkém soudnictví, a byla vyvolána osobní záležitostí Dignovitého.

Byl totiž obžalován na podnt svých nepátel v San Antonio, že chtl

ošiditi jistou irskou vdovu o pozemek, jejž ta od nho koupila. Byl

vtšinou irských porotc odsouzen na nkolik rok do státní káznice.

Guvernér Sam. Houston ho však omilostnil.

Dignovity byl mužem bystrého ducha, dobrým pozorovatelem

a povahy nezlomné. Jiný byl by za pomr jeho klesl, le Dignovity

hrav pekonával všecky pekážky v cestu se mu stavící, a co nejvíce

váží, zstal si vždy svým.

Nejstarší moravskou osadou v Texasu, jež však dnes jest naším

esko-slovanským lidem obydlena jen spoe, jest Catspring, v okresu

Austin.

Není nikterak smle tvrzeno, že v letech padesátých snad každý

moravský a eský vysthoválec ubírající se do Texasu, nejprve se

usadil v Catspring, odkudž pak etn se jich sthovalo jinam. Tehdy

ml Catspring nkolik barák a též dnešního dne jest pouze malým

mstekem, i lépe eeno vesnicí se 400 osadníky.

Z prvých pisthovalc eskomoravských snad není tam již ani

jednoho. Mnoho jich umelo a mnoho se jich odsthovalo jinam.
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tazi, sel mezi Creek Indiany studovat jejich i'ee a mravy, studoval 
lekal'stvi (na Cincinnatske koleji), byl tovarnikem, pozemkovym jednate
lem, provozoval hostinskou zivnost', agitoval proti otrokaJ-fim, spiso
val atd. atd. Finaneni pomery jeho byly jako dubnove poeasi. Dnes rna 
$20.000 na hotovosti, zitra nema centu, ale pH tom vsem neldesa na 
mysli a pI'acuje, jako by se nic nebylo stalo. Zelezna to povaha! 
Koneene dorazil do Texasu a provozoval v San Antonio po nekolik let 
lE~karskou praksi. Rokn 1850. odejel z Texasu a cestovav po Americe, 
vratil se r. 1856. opet do S",n Antonio. Zemi'el tam 22. dubna roku 1875. 
Ditek s Frantiskou McCannovou, jiz I'oku 1842. v Little Rock, Arkansas 
pojal za chot', mel osm. 

K literaI'n! jeho einnosti dluzno podotknouti toto: V anglieine 
sepsal: "Bohemia under Austrian Despotism". (Cechy pod rakousk;)~m 
despotismem.) Spisek tento, obsahujici 236 stran, psan byl y ' zime roku 
1857. Latka jest sice ponekud neusporadana, ale celkem liei tehdejsi 
pomery v Rakousku velmi trefne. Co pak nejvice ctemil'e jima jest to, 
ze z kazde l'adky dyse vi'ela laska k uhnetenemu narodu ceskemu. 

Dale na.psal: "American Despotism" (Americky despotismus), 
y uemz liei pomery americke zpusobem EVl'opana, ktery videl - a to 
vSlm pr::ivem - americkou krutovl::iau v podplatnem soudnictvi, v zapro
dauych porotcich, v nezmerne pyse anglosaskeho plemene atd. atd. 

Konecne . napsal "Crimes and Cruelties, committed by the so
called Courts of Justice on the Sacred Rights of Individuals". (Zloeiny 
a nkrutnosti pachane tak zvanymi "nestrannymi" soudy· spravedlnosti 
na posvatnych pr::ivech jedincu). Je to smutna, ale pravdiva kapitola 
o americkem soudnictvi, a byla vyvohtna osobni zalezitosti Dignoviteho. 
Bylt' totiz obzalovan na podnet svych nepI'atel v San Antonio, ze chtel 
osiditi jistou irskou vdovn 0 pozemek, jejz ta od neho koupila, Byl 
vetsinou irskych porotcfi odsouzen na nekolik l'oku do s tatni kaznice, 
Guverner Sam. Houston ho vsak omilostnil. 

Dignovity byl muzem bystrebo ducha, dobrym pozorovatelem 
a povahy nezlomne. Jiny by} by za pomeru jeho klesl, lee Dignovity 
hrave prekonaval vsecky pl'ekazky v cestu se mu stavici, a co nejvice 

: vaZi, zfistal si yzdy svym. 
------------. .--.---..•• ----------

Nejstarsi moravskou osadon v Texasu, 
cesko-slovanskym lidem obydlena jen spoI'e, 
Austin. . 

Jez v~ak dnes jest naSirn 
jest Catspring, v okresu 

N eni nikterak smele tvrzeno, ze v letech padesatych snad kazdy 
moravsky a cesky vystehovalec ubirajici se do Texasu, nejprve se 
usadil v Catspring, odkudz pak eetne se jich stehovalo jinam. Tehdy 
mel Catspring nekolik baraekfi a Mz dnesniho dne jest pouze rnalym 
mesteekern, ci lepe r'eceno vesnici se 400 osadniky. 

Z prv~~ch ptistehovulcfi cesko-moravskych snad neni tam jiz ani 
jednoho. Mnoho jich umrelo a mnoho se jich odstehovalo jinam. 
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Prvním echem, jenž se usadil v Catspring, byl pastor Arnošt

Bergmann, jenž se narodil 12. srpna roku 1797. v Zapudov u Mnichova
Hradišt v echách. Po pedbžných studiích studoval nejprve katolické

bohosloví v Praze a potom ve Vratislavi v Pruském Slezsku theologii

evangelickou. Po skonení studií byl poslán do Stroužné v Pruském
Slezsku, kde spravoval eskou evangelickou církev od roku 1830. do

konce roku 1848., naež odebral se v beznu roku 1H49. se svojí rodinou

do Texas a to hned do Catspring.

Tam však tehdy ješt echoslovan nebylo, a Bergmann nevda
eho se chytiti, jal se farmaiti, zakoupiv si malý pozemek. Že všichni

lenové jeho rodiny, jakož i on sám, musili pracovati od rána do noci, aby

uhájili svých život, neteba ani pipomínati. Pozdji vyuoval Berg-

mann dti nmeckých evangelických farmá, a když se v Catspring

usadilo více nmeckých evangelík, byl postaven kostel, a Bergman stal

se v nm kazatelem. Roku 1870. odsthoval se Bergmann z Catspring

a roku 1877. zemel v Corsican, v okresu Navarro v Texasu. esky
v Catspringu nikdy nekázal. Hned za Bergmannem pibyl do Texasu

pastor Josef Jan Zvolánek, jenž byl knzem vyznání augšpurského

a iDsobil v Liptále a Vsetín na Morav. Nkolikráte v Castspringu

v nmeckém evangelickém kostele kázal esky — zatím už tam byli

pibyli moravští evangelíci — le záhy odsthoval se do San Felipe

v okr. Austin, kde také esky kázal, dojíždje do Fayetteville v okresu

Fayette. Zvolánek však vedl nemravný a nezízený život a proto musil

osadu svoji opustiti a kdesi ve Wisconsinu v zapomenutí zemel. Psobil
také jako kazatel v Muscod v ,okr. Grand, ve Wisconsinu.

V ervnu r. 1850. pibyl do Catspringu Václav Matjovský, který

se narodil 30. dubna r. 1829. v Nechanicích u Nového Bydžova. tyry
roky byl kupeckým mládencem v Praze. Pobyv v Catspringu dva roky

a ve msteku Bastrop 13 msíc, odsthoval se do okr. Fayette, usadiv

se na blízku Nechanic.

Na jae r. 1852. pibyli pak do Catspringu: Jos. Siller, jeho švakr

Josef Mareš (již umel) a nkolik jiných rodin z Nepomuk, hejtmanství

lanškrounského. Rodiny ty pvodn zamýšlely vysthovat se do Banatu

(v Uhrách), le krajan jejich, Jos. Lešikar, jemuž se náhodou dostal do

ruky dopis pastora Bergmanna z Catspringu, v nmž Texas byl co nej-

píznivji líen, je pemluvil, a následek toho byl ten, že rodiny, jež se

chtly odsthovati do Banatu, odejely pes Hamburg do Texasu. Vyst-
liovalci tito byli prvními, kteí se ze severovýchodních ech do Spoj.

Stát vysthovali — aspoQ se neví o nijakých dívjších vystlioválcích

z té ásti ech. »

V Hamburku padli naši vysthovalci do rukou eského, nesvdo-
mitého žida, jenž je vypravil do Liverpoolu, odkudž s lodí ,,Victoria"

odpluli do Galvestonu. Lo byla peplnna Irany. Vysthovalci do-

stávali stravu syrovou, po vtšin ztuchlou a zkaženou, a každá rodina

musila si vaiti sama. Že podobné okolnosti mly na zdravotní stav vy-

i8 IJ~jiny Uec/d'tv Amcl'ick,1jcll. 

Prvllim Cechem, jenz se usadil v Catspl'illg, byl pastor Arnost 
Bergmann, jenz se narodil 12. srpna roku 1797. v Zapudove u Mnichova 
Hradiste v Ceclutch. Po pi'edbeznych studiich studoval nejprve katolicke 
bohoslovi y Praze a potom ve Vratislavi v Rrllskem Slezsku theologii 
evangelickou. Po skollceni studii byl poshLn do Strouzne v Pruskem 
Dlez~ku, kde spravoval ceskou evangelickou cll'kev od roku 1830. do 
konce roku 1848" naeez odebra,l se v bl'eznu l'oku 1H-Hl. se svoji rodinou 
do Texas a to hned do Catsprillg. 

Tam vsak tehdy je~te Cechoslovanfl nobylo, a Bergmann l1eveda 
ceho se uhytiti, jal se fal'mal-iti, zakoupiv si maly pozemek. Ze vsichni 
elenon~ jeho rodiny, jakoz i on sam, musili pl'Clcovati od l'<Lna do noci, aby 
uhl:tjili s\'ych zivotu, neti'eba ani pHpominati. Pozdeji vyuco\7al Bcrg
mann deti nemeckych cvangelickych farmah'i, n, kdyz se v Catspring 
usadilo vice nemeckych evangeliku, byl postaven kostel, a Bergman stal 
so v nem kazatelem. Roku 1870. odstehoval se Be1'gmann z Catspring 
a roku 1877. zemi'el v Corsicane, v okresu Navarro v Texasu. Cesky 
v Catspringu nikdy l1ekaza1. Hned za Bergmannem pi'ibyl do rrexasu 
pastor Josef Jan Zvolanek, jenz byl kn~zem vyznani angspurskeho 
a pusobil v Liptale a V setine na 1'Iorave. Nekoliknite v Castspringu 
v nemeckem evangelickem kostele lntzal cesky - zatim uz tam byli 
phbJTli moravsti evangelici - lee Z(LllY odstehoval S8 do San Felipe 
v okr, Austin, kde take eesky kazal, dojizcleje do Fayetteville v okresu 
Fayette. Zvohinek vsak vec11 nemravny a nez:Nzeny zivot a proto musH 
osad u svoji opustiti a kdesi ve "\Visconsinu v zapomenuti ze1111·e1. Pu~obil 

take jako kazatel v Muscode v ,okr. Grand, ve "\Visconsinu. 
V (:e1'V11U r. 18;)0. pI'ibyl do Catspringu Vaclav ~1atejo\Tsl{y, ktery 

so nal'odil 30. dubna 1'. 1829. v Nechanicich u Noveho Bydzova. Ctyry 
roky bJTl kupeckjhn mltidencem v Praze. Pobyv v Catspri11~u clnl roky 
a ve mesteeku Bastrop 1 ij meslcu, odstelloval sc do okl'o Fuyette, usadiv 
so na blizku N('chanic. 

Na jai'o r. 1852. pHbyli pak do Catspringll: Jos. ~iller, jeho s\'akl' 
.T osef :Mares (ji~ uml'el) a nckolik jinych l'odin z N epollluku, hejtmanstvi 
lanskrounskeho. Rodiny ty puvodne za,my~lely vysteho,'at se do Banatll 
(v Uhra.ch), lee kl'ajan jojich, .los. Lesikal', jemuz se 11<1.11o<1on dostal do 
l'uky dopis pastora Ber~111anl1a z Catspringll, v ncmz rroxas byl (:0 nej
pl-iznivcji licon, jo pl'emlu\7il, a mlsledek toho byl ten, ze rodiny, jez se 
chtely odstchovati do Banatu, oclejely pi'es Hamburg (10 rrexasu. Vyste
hovalci tito byli IHTlllrn1, kteH se ze sevcro-vychodnkh Co('h do Spoj. 
St~ltu v;rstehovali - aspofi se lw\'i 0 nijalQTch cHivt·.i~idl vystflhovakich 
z t6 ('asti CecIl. 

V Hnrnbu1'lm padli nasi vystehovalei (10 rukou t·pskeho, nesvedo
miteho zida, jenz je vypl'avil (10 Livcrpoolu, odh:lldz s lodi "ViC'tol'ia" 
odpluli do Galvestonu. Lod' byla pl'oplnena Il'l-any. Vystehovalci do
stavali :-;t1'<1V1.1 SYl'OVOU, po vetsil1G ztnchloll a zkazenoll, a kaz(h'i roclinrL 
mllsila si ,":l.I·iti sarna. Ze podobne okolnostj mely na zd1'avotni sta\7 vy-
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sthovalc našich strašný vliv, vidno z toho, že ze 16 rodin na cest do
Galvestonu, jež trvala 17 nedl, zemela jich polovice. Když pak ko-

nen, i)o nevýslovných trampotách a svízelích, pibyli do Catspring,

teprve jim bylo zakoušeti utrpení a bídy neslýchané.

Zvlášt vdce výpravy, Josef Šiller, zakusil mnoho zlého. Odst-
hoval se již koncem roku 1852. z Catspring do Industry (leží v témže
okresu jako Catspring), kde koupil pozemek. Avšak r. 1854, zemela
mu manželka, také stavení mu shoelo, a on pološílený nad takovými
ztrátami, zemel již r. 1855. Syn jeho Josef, jenž pi píchodu do Cat-

spring byl 13 let stár, když vypukla obanská válka, vstoupil do t. zv.

,,vlasteneckého texaského pluku", jehož úkolem bylo, schytávat muže,

kteí byvše povoláni do služby, útkem se jí vyhnuli.

Po válce se usadil mladý Šiller v Eagle Lake v okresu Colorado,

kde po dlouhá léta provozoval živnost' právnickou. Jest už také. mrtev,

a s ním i jeho bratr a sestra. Za starým Šillerem pijelo do Texasu n-
kolik bratr a pokrevních pátel, z nichž každý zanechal nkolik potom-

k. Nyní jest v Texasu Šiller hojnost'; jsou však po stát rzno roz-

ptýleni. Z tch starých však nežije už nikdo, aspo v okolí Cat-

spring a Industry není lovka, jenž by se na starého Josefa Šillera

pamatoval.

V týž as jako Josef Šiller, pibyl s nmeckou výpravou do Cat-

spring Josef Hirsch, jenž se narodil 30. prosince 1815. ve Mnichov
Hradišti. Byl to opravdový eský poctivec, jenž s hrdostí se vždy hlá-

sil k eskému národu, a každý, kdo ho znal, si ho vážil. Zemel v
Catspring 20. ledna 1892. , zanechav rodinu svoji v pomrech dosti do-

brých.

Roku 1853. vysthoval se do Texasu též Jose^ K. Lešikar. Bylo
to 9. íjna eeného roku, když s jinými- rodinami opustil vlas, a odjel

do Brém. Na lo ,.Savu" vypravil je dosti obstojn jednatel Bedekr.

Plavba trvala asi sedm nedl, a naši vysthovalci pistáli v Galveston
dne 25. prosince. Z Galvestonu dostali se íním parníkem do Houstonu,

odkudž pak povozy, voly taženými, po 14 dnech dostali se ke svým
zuboženým krajanm a usadili se mezi Catspringem a Novým Ulmem
(také v okresu Austin), který jest zde vesnikou se 444 obyvately. Lešikar,

usadiv se na pozemku, jal se farmaiti. Byl to poctivý muž, upímný
ech a pítel chudých a utiskovaných. Po celém eském TexasU
byl znám co nejchvalnji. Narodil se 16. kvtna r. 1806. v Herbo-
ticích na esko-moravském pomezí. V Cermné u Lanškrouna vyuil se

emeslu krejovskému. Pozdji usadil se v Nepomukách u Lanškrouna:
tenáem a spolkaem byl velmi pilným; byl lenem bývalé ,, Svorno-
sti", odbíral ,,Národní Noviny", redigované Karlem Havlíkem,- jiOban-
ské Noviny", které vydával svobodomyslný spisovatel Emanuel Arnold,'-

,,esko-Bratrského Hlasatele" (list ten ídil evangelický fará -Beáich'

Vilém Košut, který byl Vládou pronásledován, vznn a intenowTi^ -a
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sMhovalcu nasich stnt.sny vIiv, vidno ztoho,' ,%e ze 16 rodin na Ce:-,P~ 'do 
Galvestonu, jez tl'vala Ii nedel, zemrela jich polovice. Kdyz ' pak' ko
necne, ' po nevyslovnych tl'<lmpotach a svizelich, pI'ibyli do CatspriDg, 
teprve jim bylo zakouseti utl'peni a bidy neslychane. 

Zvlaste yudce Y.YPl'<lvy, Josef Siller, zakusil ll1noho zleha. OdSV3-
hoval se jiz kOnCE'lll roku 1852. z Catspring do Industry (leZi v temte 
okresu jako Catspl'ing), kde koupil pozemek. Avsak r. 1854.' zem:h31a 
lllll manzelka, take stCLveni lllU sho1'elo, a on polosileny nad ·tal{ov:,.;mi. 
7.tratallli, zelll1'el jiz r. 1855. Syn jeho Josef, jenz pri prfchodu do Cat
~pring byl 13 let st(.1r, kdyz vypukla obcanslnt valka, vstoupil do t. zv. 
"vlasteneckeho texa~keho pluku", jehoz likolem bylo, schytavat muze:' 
kteH byvse povolani do sluzby, litekem se ji vyhnuli. 

Po valce se w~Rdil mlady Siller v Eagle Lake v okresu Colm'ado? 
kde po dlouha leta proyozoval Zivnost' pravnickou. Jest uz t ake mn~v, 
a s nim i jeho bra tr a sestra. Za starJ~m Sillerem p1'ijelo do Texasu ·ne
kolik bratru a pokrevnich pratel, z nichz knzdy zanechal ll(~kolik potom
leu. Nyni jest v TexR~u Silleru hojnost'; jsou v~;ak po state d\zno roz~ 
ptYleni. Z tech ~tar'ych v~ak nezije uz nikdo, aspon v okoli Cat
spring a Industry neni ('love1m, jellz by se lUL stareho Josefa, - Siltera 
pamatoval. 

V tyz cas jako Josef Siller, pribyl .s nemeckou vypravou do Cat
spring Josef Hirsch, jenz S0 narodil 30. prosince 1815. ve 11nichove 
Hradisti. Byl to opravdovy 6esky poctivee, jenz s hrdosti se '~zdy hl{j,
sil k ceskemu narodu, a kazdi, ledo ho znal, si ho yazil. Zemi'el, ,,v 
Catspring 20. ledna 189:2., zRllecha v rodinu svoji v pomerech dosti <10-
bl'J~ch. 

Rokn 185:3. vystehoyal se do Texasu tez Jose! K. Lesikar. Bylo 
to 9. Hjna l'eceneho roleu, kdyz s jinYm]. rodinami opustil Yla~t·. a odjel 
do Brem. Na Iocr ,.Sen"u" vyprayil je dosti obstojne jednatel Bedekr. 
Plavba trvala asi sedm ned(H, a nasi vystehOYHlci pl'istali v Galve:-;t.ane 
dne 25. prosince. Z Galvestollu dostali se H6nim parnikem do HouStOlll1! 
odkudz pak povozy, yoly tazenymi, po 14 dnech dostali se ke ::-.'VYm 
zubozenym krajalllllll n u~adili se mezi Catspringem a ~oyym, rln~ell1 

(take v okresu Austin), ktery jest zde yesnickou 's'e 4-!4 obJTyately. Le:;ik:T, 
usadiv se na pozemku, jal se farmariti. Byl to poctivy muz, upH1Y~nj 
Cech a pHtel chudych a utiskoyanych. Po celem ceskem Tex:-.;.-,u 
byl zmtm co nejchvalneji. Narodil se 16. 1n~etna r. 1K06. v He'd)o
ticich na cesko-moravskem pomezi. V Cermne u Lanskrouna vyu(-il :;.e 
i'emeslu krejcoyskemu. Pozdeji usadil se v Nepomukach u Lanskroul1(~: 

CtenaJ-em a spolka1'em byl velmi pilnym; byl clenem bJ~vale : ,S\'o~>~)O
sti", odbiral "Narodnl Noviny", redigovane Karlem HaYlickem~: ;;10hc~n
ske Noviny", letere vydaval svobodomyslny spisovatel Emanuel 'Arnold,1 
"Cesko-Bratrskeho Hlasatele" (list ten Hdil evangelick'y~ farar ' -Be&~'icb' 
Vilem Kosut., ktel'Y byl ,'ladou prOlutsledovan, veznen ' a, internOTl..t'l'11 'Cl' 
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, .Moravské Noviny", jež mu Ladimír Klácel k žádosti Boženy Nmcové,
posílal zdarma.

Za zmínku stojí, že Lešikar si asto s B. Nmcovou dopisoval.

Syn jeho Vincenc (narodil se 30. prosince 1839, v Nepomukách) žije do-

sud v Deanville v okresu Burleson a jako jeho zvnlý otec jest upím-
ným a vrným echem.

Poátkem roku 1854. pibyl do Catspringu ková Josef Tauber,
jenž se narodil 24. prosince r. 1820. v Tutlekách u Kostelce nad Orlicí.

Usadil se na pozemku u vesniky Schoenau asi 4 míle od Industry.

Roku 1880. vysthoval se do CoUege Station v okresu Brazos, kde
zemel.

Dalším pisthovalcem, pibyvším do Catspring r. 1854. byl ze-

melý Bohumil Kolaný, jenž narodil se v Bukovin u Stroužné v pru-

ském Slezsku. Ku vysthování se z vlasti do Ameriky piml ho též

pastor Bergmann. Byl význaným typem vysthovalce z první doby
vysthovaleckého ruchu: a teba že svoji eskou e zapomnl, prosto-

srdená jeho povaha staroeská vyzírala z celé jeho bytosti.

Téhož roku, jako Kolaný, usadil se tam Jan Votýpka z Jemnice nf

Morav; vedl život velmi neklidný a zemel r. 1896. v Templu, v okresu
Bell, ve stáí 83 let. Jeho bratr Cyrill, jenž pijel za ním o rok pozdji
(1855.), zemel tam záhy na zimnici.

Jinými starými osadníky v tamní krajin byli: Zvnlý Jan Krau-
lik, nar. 24. prosince r. 1837. ve Vodradech u Litomyšle, (v Texasu se

usadil téže doby, jako Kolaný) a zemelý Ant. Štupl, jenž se narodil r.

1834. ve Mnichov Hradišti. (Pozdji se pesthoval z Catspring do
Industry).

Co se týe Stupla, tu slušno podotknouti, že pi vypuknutí obanské
války byl vadn i se svými bratry do jednoho texaského pšího pluku.

Roku 1855. pak pibyli do Catspring dva vynikající krajané a to:

Jan Reyttiershoffer a Josef Mašík. Osudy jejich život jsou dosti zají-

mavé, a proto se o nich obšírnji zmíníme.

Jan Reymershoffer pocházel ze staré mšanské rodiny v Holešo-
v na Hané. Rodina ta pišla na Moravu v 16. století a psávala se

Retraers zu Hoffer; pocházela z Virtemberska. Otec Jana Reymershof-
fera František, jenž se už ijodpisoval jen Reimershoffer, byl váženým
mšanem holešovským u ml se svojí manželkou Innocencií, rozenou
Klášterníkovou, z Dubu na Morav, dva syny: Jana a Jiíka. Jan naro-

dil se 27. prosince r. 1808. a vychodiv nižší školy, navštvoval gymna-
sium kromížské. Jeho touhou bylo, vnovati se umní malískému,
av^šak rodie jeho byli by rádi vidli, aby se stal knzem. K tomu sta-

vu však nejevil Jan nijaké náklonnosti a chuti. Když pak nemohl se

oddati malíství, odešel do Vídn uit se obchodu. V dob té chodil též do
kui>ecké školy. Ve Vídni pobyl nkolik let v rzných obchodech a odešel

na to do rodného msta, kdež otevel samostatný obchod se smíšeným
zlx)žím. Na výroním trhu ve Vyzovicích seznámil se s Klárou Hollou,
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"Mot'avsln3 Novi n.)' " , je~ mu Ladimir Khicel Ii: zcidosti Bozeny Nemeove, 
posiLat zdarma. 

Za zminku stoji, h.. Lesikal' si ca~to s B. N eillcovou dopisoval. 
Syn .ieho Vineenc (narodil se 30. prosince 1839. v Nepomukach) zije do
sud v Deandlle Y okresn Burleson a jako jeho zvecnely otee jest upHm
nYlll a vernym Cechelll. 

Pocatkem roku 1854. pi'ibyl do Catspringll kovar Josef Tauber, 
jenz se narodil 2-1. prosinC'e r. 1820. v Tutlekach u Kostelee nad Orlie!. 
Usadil se na pozemku u vesnicky Schoen au asi 4 mile od Industry. 

Roku 1880. vysMhoval se do College Station v okresu Brazos, kde 
zemfel. 

Dalsim pr'istehovalc(-',In, pHbyvsim do Catspring 1'. 1854. byl ze
mI'ely Bohumil Kolacny, jenz narodil se v Bukovine u Strouzne v pru
skem Slezsku. K II vystehovani se z vlasti do Amel'iky primel ho tez 
pastor Bergmann. Byl vyznacnym typem vystehovalce z prvni doby 
vystehovaleckeho ruchu: a tl-eba ze svoji ceskou l'ec zapomnel, prosto
sl'clecna jeho pova,ha staroceslnt vyzirala z eele jeho bytosti. 

Tehoz roku, jako Kolacny, usadil se tam Jan Votypka z Jemnice ne 
MOl"C! ve; vedl zivot velmi neklidny a zeml'el r. 1896. v Templu, v okres\..t 
Bell, ve star'! 83 let. Jeho bratr Cyrill, jenz phjel za nim 0 rok pozdeji 
(18::>5.), zemr'el tam ?:ahy na zimniei. 

Jinymi stal'ymi osaclniky v tamni kl'ajine byli: ZvecnelJ~ Jan Krau
Uk, nal'. 24. prosince 1'. 1837. ve Voderadech u Litomysle, (v Texasu se 
usadil teze doby, jako Kolacny) a zemi"e]y Ant. Stupl, jenz se narodil 1'. 
18rH. ve Mnichov8 Hrudisti. (Pozc1eji se pi'estehovul z Catspring do 
Industry). 

Co se tyee Stupla, tu :-;lU~110 poc1otknouti, ze pH YJTpuknuti obcanske 
v.tlky byl vI'aden i ~e sVJ~mi brat1'Y do jednoho texuskeho pesiho pluku. 

Roku 1855. pale pHbyli clo Catspring dva vynikajici krajane a to: 
Jan Ileymershoffer a .Josef Masik. Osudy jejieh zivotu j~Oll dosti zaji
mave, a proto se 0 nkh obsirneji zlllinime . 

. Jan ReymE'l':-;hoffpr poclutzel ze st~u'e mest'anske 1'odiny v Holeso
"e na Hane. Hodina to, pi'isla neL ~loravu v 16. stoleti a psavala se 
R .i mers zu Hoffer; podulzela z Virtemberska. Otec Jana Reymershof
fera. Frantisek, je nz se u~ podpisoval jell Reimershoffer, byl vazenym 
me~t'anem holeso,'skym H mel se svoji manzelkou Innoceneii, rozenou 
KL{t,~ternikovou, z Dubu na ~lorave, dva ~yny: Jana a JiNka. Jan naro
dil se 27. prosin(~E' 1'. 1808. a vychodiv nizsi ~koly, navstevoval gymna
sillm kromei'izske. .Teho touhon bylo, -d~novati se umeni malil'skemu, 
av.~n k rodice jeho byli by l'{tdi videli, aby se stal knezem. K tomu sta
YtI v~ak nejevil .Tan nijake naklonnosti a chuti. Kdyz paIr nemohl se 
ocldati malil'stvi, odesel do Vidne uCit se obchodu. V dobe te chodil tez do 
lcupBcke skoly. Ve Vi<1ni pob;yl nekolik let v ruznych obchodech a ode~el 
ua to do rodneho mesta, kdez otevl'el samostatny obchod se smiSenym 
zhozim. Na vyrocnim trhu ve Vyzovicich seznumil se s Kla1'ou Hollou, 
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dcerou evangelického duchovního ze Zadveic, a po nemalém odporu obo-

jích rodi, pojal ji za cho. Po devítiletém manželství odsthoval se

z Holešovf do Vyzovic, kde též provozoval obchod a zárove rolniil.

Vedlo se mu dobe a pro svoji vlídnost' a rozšafnos byl u svých sou-

sed a známých velice oblíben.

Když nastal památný rok 1848., tu Reymershoffer, jenž byl do-

brým vlastencem a národa svého milovníkem, se zápalem se vrhl ve vir

t

Jan Reymershoffer.

)q^Di-X'»J'l^«*D^«>KI i y*tf ^'Jf X I^J^tfX^JD.IfímDf H-itiStK^'!-

politického života. Když byly odbývány volby do rak. íšského snmu,

byl Reymershoffer zvolen za poslance. Po rozpuštní snmu Kromíž

-

ského a pi nastalých neutšených politických pomrech, Rakousko se

mu znelíbilo, což nebylo divu, povážíme-li, že v ministerstvu Schwar-

zenbergov stal se povstný dr. Alex. Bach ministrem vnitra. Srdce

vlastence Reymershoffera krvácelo, když vidl, jak všemohoucí despoti-

cký ministr drží národy slovanské v Rakousku na uzd vševládnoucí po-
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dcerou evangelickeho duchovniho ze ZadveHc, a po nemalem odporu obo
jich rodicu, pojal ji za chot'. Po devitiletem manzelstvi odstehoval se 
z Holesov! do Vyzovic, kde tez Pl'ovozoval obchod a zaroveil rolnicil. 
Vedlo se mu dobi'e a pro svoji vlidnost' a l'ozsafnost' byl u svych sou
sedu a zmimych velice obliben. 

Kdyz nastal pamatny rok 1848., tu Res'mershoffer, jenz byl do
brym vlastencem a naroda sveho milovnikem, se z<ipalem se v1'11l ve vir 
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Jan Reymershoffer. '1 
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politickeho zivota. Kdyz byly odbYvan.y volby do rak. H5skeho snemu, 
byl Reymershoffer zvolen za poslance. Po rozpusteni snemu KromeHz-

skeho a pH nastalych neutesenych politickych pomerech, Rakousko se 
mu znelibilo, coz nebylo divu, povazime-li, ze v ministerstvu Schwar
zenbergove stal se poyestny dr. Alex. Bach ministrem vnitra. Srdce 
vlastence Reymershoffera kl'vacelo, kdyz videl, jak vsemohouci despoti
cky ministl' dl'zi narodJ~ slovanske v Rakousku na uzde vsevladnouci po-
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licií íi žandarmerií, jak úplné potlail slovanský politický tisk a proná-

sledoval nejlepší hlavy národa.

Proto, když náhodou dostal do ruky dopis evang. kazatele Berg-

nianna, jal se s tímto duchovním dopisovati, a konec konc byl ten, že

se odhodlal z Rakouska se vysthovati do Texasu. Úmysl svj pak

provedl dne 24. záí r. 1854., kdy se svojí manželkou a 5 dítkami: Klá-

rou, Zdenkou, Otilií, Janem a Gustavem, opustiv Vyzovice, odjel do

Brém, kde 9. íjna vsedl na trojstžový plachetník a vydal se na dale-

kou cestu.

Po 9-nedlní plavb dostali se všichni do Galvestonu a 6. ledna r.

1855. dojeli na místo svého urení, do Catspring, ku kazateli Bergman-

novi, jehož rodinou byli co nejvlídnji uvítáni a pijati.

Pi tehdejších zaáteních pomrech, jaké v Texasu byly, nebylo

ovšem divu, že všechny leny rodiny Reymershofferovy zachvátila brzy

touha po staré vlasti, a jen obava ped útrapami cesty zabránila tomu,

že se všichni nevrátili na Moravu. Mimo to paní Klára Reymershoffe-

rová, jež byla ženou srdnatou, radila k trplivosti. Najali si malý bará-

ek a zaali obchodovati se zbožím, jehož nkolik beden sebou z Mora-

vy pivezli. A ejhle ! Obchod se jim dail tak dobe, že brzy koupili

farmu, vystavli si obytelný dm a pkný krámek. Parmu však brzy

prodali, nemohouce práce v obchod i na farm zastati.

Roku 1859. pesthoval se Reymershoffer z Catspring do vesniky

Alleyton v okresu Colorado, chtje tam svj obchod rozšíiti.

Brzy však vypukla obanská válka, a Reymershoffer, jenž smýšlel

l)átelsky se Severem, musil mnoho od svých soused — zatvrzelých to

otroká — zakoušeti, a obchod jeho již neprospíval. Syn Jan zatím si

vyhledal zamstnání u jakéhosi Nmce Dause, velkoobchodníka v Matamo-

rasu v Mexiku, jenž seznav v nm ádného a poctivého muže, pijal jej za

svého spoleníka. Druhý syn, Gustav, odešel brzy za bratrem, a tak

otec byl zstaven v obchod samoten. Když pak válka byla u konce,

a asy se zlepšily, odsthovali se synové Reymershofferovi do Galve-

stonu, a starý jich otec odebral se s celou rodinou k nim. Zaídili si tam

obchod se sklenným a porcelánovým zbožím, které importovali ze staré

vlasti. V dob pak, kdy se chystali obchod tento vyprodat a zaídit si

parní mlýn, starý Jan Reymershoffer zemel a to 9. íjna roku 1876.

Po jeho skonu vystavli jeho synové parní mlýn a rozesýlali mouku do

Anglicka, Brém a jiných pístaviš. Roku 1897. bratr Gustav ze spolku

vy.stoupil, a Jan, nejenom že pak ídil obchod sám, ale i spravoval úad
rakouského konsula v Galveston. Zemel 12. prosince roku 1899. Matka
jeho, paní Klára Reymershorferová, zemela v listopadu r. 1900. v stáí

89 let. Dne 20. listopadu 1903. zemel také v Galveston Gustav Rey-

mershoffer, který byl radním téhož msta.
Pítel Reymershofferv, Josef Mašík, narodil s»> ;ii). bezna roku

1810. v Zaanech u Hustopee na Morav. Když mu bylo O let, rodie

jeho pesthovali se do Jimramova. Tam v.^ak otec jeho z<»mel, a poru-
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lidi a %andarmerii, ja,k 11plne potlaeil ~lovansky politieky tisk a pronlt
sledoyal nojlepsi hla vy naroda. 

Proto, kd,Yz nahodou dostal do ruky dopis evang. kazatele Berg
manna, jal se s timto duehovnim dopisovati, a konec koncu byl ten, ze 
se odhodlal 7. Rakouska so vystebovati do rrexasu. Ullly~l svuj pak 
provedl dne 2 .. L zal'i r. 1854., kdy se svoji manzelkou a 5 ditkami; KIa .. 
rou, Zdenkou, Otilii, Ja,nem a Gustavem, opustiv Vyzovice, odjel do 
Bl'em, kde 9. :l-ijna vsedl na tl'ojsteziiovy plachetnik a vydal se na dale
kon cestu. 

Po f)-lledelnl plavbe dostali se v~ichni do Galvestonu a 6. lodna 1'. 

1855. dojeli na Dlisto sveho ur~eni, do Catspring, kll kazateli Bergman
novi, jeho% rodinou byli co nejvlidneji uvitani a pfijiLti. 

PH tehdejsich zacateenich pomel'eeh, jake v Texasu byly, nebylo 
odiiem divu, ze ysechny cleny rodiny Reymel'shofferovy zaehvatila brzy 
touha po stare vlasti, a jen obava, pred l1trapami eesty zabntnila to III U , 

ze ~e vsichni lleynttili ua, Moravu. Mimo to panl i'GaraJ Reymershoffe
ront, jez byla zenon srdnatou, radila k trpelivosti. Najali si maly hara
l'pk a zacali obchoc1ovati se ibozim, jehoz nekolik beden sebou z l\lora
vy phvezli. A ejhle! Obehod se jim daHl tak dobl'e, ze brzy kOllpili 
fannn, vystav8li S1 obytelny dum a pekny kntmek. Farmn vsak brzy 
pl'odali, llemollouce pr<l.ce v obchode i na fUl'me zastati. 

Roku 1839. vfestehoval se Reymel'shoffer z Catspring do vesnieky 
Alleyton y ok1'esu Colorado, ehteje tam svuj obchod rozsii'iti. 

Brzy ysak vypukla obcanska v:Uka, a Reymershoffe1', jenz smyslel 
pNLtelsky se Severelll, musil mnoho od svyeh sousedli - zatyrzelych to 
otrokai"u - zakouseti, a obchod jeho jiz ncprospival. Syn Jan zatim si 
y,Yhledal zamestn{Lni u jakehosi Nemee Daw;;c, velkoobehodnika v Matamo
rasu v l\.fexikn, jenz seznav v nem htdneho a poetiveho muze, pi"ijal jej za 
syeho spoleenika. Druhy syn, Gustav, ocle;el brzy za bl'atrem, a bd~ 
OU'c hyl zustaven v obchode smnoten. Kdyz pak vaika byla n konc(', 
a easy se zlppsi1'y, odstehovali se synove Reymel'shofferoYi do Ualve
stonu, a stal'y jich otee odebral se s celou rodinon k nim. ZaHdili si tam 
obchod se sklenenym a porcelunovym zboZim, ktere importontli ze stare 
vla:'iti. V dobe pak, kdy se chystali obchod tento vyprodat a zaHdit si 
pal'ni mlyn, stary Jan Reymcrshoffer zemi"cl a to n. l-ijna rokn lKiG. 
Po jeho skonu vystayeli jeho sYl10ve parni mlyn ,1, rozesylali mouku do 
Anglieka, Hn~m a jinych pl-istavist'. Hokn IHn7. bratl' Gustav ze spolku 
"ystoupil, :L Jan, nejenom ze pak Hdil obchod s<lm, ale i spl'avoval llI'ad 
rakouskeho konsuh1, v Galvestollc. Zemrel ]~. prosinee roku lRgn. Matka 
joho, panl Khira I~e'ymershorfcl'ov{L, zamreht v listopadn r. ] noo. v staff 
~g let. Dne 20. li~topadu lUOiJ. zellll'ol take v Galvf'stone Gustav Rey
mershoffer, ktery byl radnim t<~hoz lll\~sta. 

PHtel HeymcrshofferfL", ,Josef Masik, nal'odiL se iHl br'e,ma rokll 
t~10. " Zaeanech 11 Hustope("e 11a l\lonn-e. Kdyz lllll b,ylo G let, rodiee 
jeho presteho"ali se do Jimramo,·a. rram v.;ak otce jeho z('mh>l, it porllc-
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níkem mladého Josefa stal se uitel Jan Ženatý, pod jehož dozorem
a za jehož výcviku Josef v 16. roce vku svého složil zkoušky uitelské.

(Mnoho toho za tehdejší doby ovšem na uitelích žádáno nebylo.) Hned
po zkoušce dostalo se mu poduitelského místa v Bezinách u Svratky,

odkudž za 2 roky byl j)esazen do Cermné v okresu lanškrounském.

V bouích roku 1848. sehnal tak zvanou národní gardu, s níž chtél

táhnouti obležené Praze na pomoc. Než se však garda vypravila na
cestu, došla zpráva, že Praha se vzdala a s ,,tažení" sešlo.

1 Josef Maaík.

Když pak byl císa rakouský d\orem v Olomouci, tu Mašík v ee
uitelské deputace odebral se k nmu, žádaje o zlepšení finanních
pomr vychovatel mládeže, kteí byli tehdy mizern placeni.

Ze jim bylo mnoho slíbeno a potom nic nesplnno, není teba
dokládat. Roku 1851, došly také Mašíka dopisy od kazatele Bergmanna,

Stdt J'e;rrt,~. 

nikem mladeho Josefa stal se ucitel Jan Zenaty, pod jehoz dozorem 
a za ' jehoz vycviku Josef v IG. roce veku sveho slozil zkonsk~'" ucitelske. 
(Mnoho toho za tchdejsi doby oV5em na ucitelich zadcino nebylo.) Hned 
po zkousce dostalo se mu poducitelskeho mista v Bl'ezimich u Svratk~~, 
oc1kudz za 2 roky by 1 pfesazen do Cermne v okresu lanskrounskem. 

V bou:l'ich roku 1848. sehllal tak zvanou nal'odni gardu, s niz chte1 
tahnouti oblezene Praze na pornoc. Nez se vsak garela vypravila nH, 
eestu, c10sla Zpl'Hva. ze Praha se vzdala a ~ "tazeni" ~eslo. 
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Kd;yz pak byl cisal' rakou:-;k~~ dvorern y Olomouci, tu ::\Iasik v cele 
ucitelske deputace odebral se k nernu, zHdaje 0 zlep8eni financnich 
pomeru v;ychovatelu mladeze, kteH b~'li tehdy mizerne placeni. 

Ze jim bylo mnoho slibeno a potorn nic nesp1neno, nen! tfeba 
dokhidat. Roku 18~)1. dosly take :;\Iasika dopisy oel kazatele Bergrnanna, 
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líící co nejkrásnji kraj a svobodu v Texasu, a tu nebylo divu, že

Mašík chtl se vysthovat do Ameriky.

Le pemluven byv tchánem svým, koupil za laciný peníz poze-

mek ve Lhot u Liptálu na Morav a úadu uitelského se vzdav, jal

se rolniiti.

Pozemek ten byl však velmi špatný a nemohl ho vyživiti. Proto

tím více zatoužil po Americe. Zpráva o jeho úmyslu rozletla se kolem
Vsetína rychlostí blesku, a mnozí požádali ho, aby jim zadal žádosti

o prvodní listy. Vládní úedníci cítili ale v. tom lákání poddaných do
Ameriky. Mašík byl zaten a vznn v Meziíí po nkolik nedl. Když
pak po výslechu rzných osobností, jichž se bylo dotazováno, svádl-li

Mašík nkoho k vysthování se ze zem, nikdo se nepiznal, Mašík byl

propuštn, a dostav se šastn do Brém, odplul po plachetníku do

Ameriky.

V lednu roku 1855. dostal se do Houston. Na cest do Catspring

paní Mašíkova zemela na choleru a pochována byla na hbitov
houstonském. Osielé dti, ITletého Josefa, ISletou Terezii a 51etého

Vincence jakož i otce za krátko vzal do služby jakýsi Nmec Rosenberg,

sídlící u Catspring. Plat byl ovšem velice skrovný. Mašík se synem
Josefem dostávali po 5 dollarech platu msín a Terezie 2 a pl dollaru.

Bývalý uitel pásl stáda ovcí ! Po pl roce nalezl Mašík zamst-
nání u Nmce Karla Vogelsanga se $20 msín. Pracoval u nho pes
4 msíce. Služba však byla tžká a mzdy nechtl onen Nmec Mašíkovi

dáti, až byl k tomu soudn donucen. Mašík z otroiny té odešel, najav

si 25 akr pozemku a jal se farmaiti. Le 2 roky byly neúrodnými,

a bída byla denním hostem u Mašík. Tei)rve tetího roku byla hojná

úroda, a Mašík koupil 120 akr prérie po $10.00 akr a 100 akr lesa po

$5.00. Vedlo se mu pak lépe. (Pozemek ten nalézá se asi míli od

nynjší osady Wesley.)

Po obanské válce poali se krajané Mašíkovi v krajin tamní

usazovati a za nedlouho byla tam pkná osada, která si postavila svj
evangelický kostel. Mašík pak chopil se opt svého starého zamstnání
uitelského a jal se nejprve uiti v dom Šupákov, asi 4 míle oWesley
vzdáleném. Pozdji se farmaení vzdal (farmu prodal synu svému Jose-

fovi) a vnoval se pouze uitelství. Bj^l prvním eským uitelem

v Texasu.

Uil až do roku 1872., kdy pihlásil se tam za uitele a kazatele

Frant. B. Zdrbek, jenž práv z ech do Texasu pijel, a Mašík jsa

již 62 roky stár, piinil se, aby Zdrbek místo to dostal.

Roku 1873, odebral se Mašík ke své dcei Terezii, provdané Skiván-

kové, do Caldwell, v okresu Burleson, kde 1. ervence r. 1881. zemel.

Pochován byl na hbitov Josefa Ježka, svého starého pítele, jenž již

tam také podle nho spí vným spánkem.

Starší syn, Josef, zemel r. 1895. v Caldwell, a mladší, Vincenc,

roku 1885. v San Antonio.
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Heici co nejkrasneji kraj a svobodu v 'rexasn, a tu nebylo divu, ze 
Ma;ik chtel se vysMhovat do Ameriky. 

Lee pr'emluven byv tchanem svym, koupil za laciny peniz poze
mek ve Lhote u Liptalu na :Morave a uI'adu ucitelskeho se vzdaY, jal 
se rolnieiti. 

Pozemek ten byl vsak velmi spatny a nemohl ho vyziviti. Proto 
tim vice zatouzil po Americe. Zprava 0 jeho umyslu rozletela so kolem 
Y setina rychlosti blesku, a mnozi pozaidali ho, aby jim zadal zadosti 
o pruvodni listy. Vladni urednici citili ale v. tom Jakani poddanych do 
Ameriky. Mas!k byl zateen a veznen v Mezificl po nekolik nedel. Kdyz 
pak po vyslechu ruznych osobnosti, jichz se bylo dotazovano, svadel-li 
~lasik nekoho k vystehovani se ze zeme, nikdo se nepfiznal, Masik byl 
propusten, a dostav se it, t'astne d.o Brem, odplul po plachetniku do 
Ameriky. 

V lednu roku 1855. dostal se do Houston. Na ceste do Catspring 
pani ~lasikova zemrela na choleru a pochovana byla na hi'bitove 
hOllstonskem. Osii'el~ deti, 171eteho J osefa, 131etou Terezii a 5leteho 
Vincence jakoz i otce za kratko vzal do sluzby jakysi Nemec Rosenberg, 
siellici u Catspring. Plat byl ovsem velice skrovnY. MaSik se synem 
Josefem dostavali po 5 doHarech platu mesiene a Terezie 2 a pul doHaru. 

Byvaly ueitel pasl stada ovci! Po pul roce nalezl Masik zamest
nani u Nemce Karla Vogelsanga se $20 mesiene. Pracoval u neho pl'es 
-1 mAsice. Sluzba vsak byla tezka a mzdy nechtel onen Nemec ~1asikovi 
dati, az byl k tomu soudne donucen. Masik z otroeiny te oelesel, naja,~ 

si 25 akru pozemku a jal se farmal·iti. Lee 2 roky byly neurodnymi, 
a biela b~·la. dennim hostem u Masik{L 'reprve ti'etiho roku byla hojna 
uroda , a ~laSik koupil 120 akru prerie po $10.00 akr a 100 akru lesa po 
8:-•. 00. Vedlo se mu pal\: lepe. (Pozemek ten nale:t.a se asi mili od 
nynejsi osady vVesley.) 

Po obeans]n~ valce pouali se krajane Masikovi v luajine tamni. 
usazovati a za necllouho byla tam pekn{L osada, kter{t, si post~LYila svuj 
evangelicky kostel. ~IHi sik pak chopil se opet sveho stareho 7.amestmtni 
ueitelskeho a jal so nejprve ueiti V dome Supakove, asi 4 mile od" ,," esle,\~ 
vzdalenem. Pozdeji se farmai'eni v7.dal (farmu prodal synu svemu Jose
fovi) a venoval se pouze ueitelstvl. Bylt' prvnim eeskym ueitelem 
,. Texasll. 

Deil az do l'oku 187~., kdy pHhhisil so tam Z<1i ueitele a kazatele 
Prant. B. Zclrubek, jenz prave z CecIl do TexHsu pi'ijel, a 11asik j!';a 
j iz G~ roky star, pl-ieinil se, aby Zcll'ubek misto to clostal. 

Hoku 1873. odebral se 11asik ke sve dceH Tere:di, provclane Skrh'an
k oye, clo Caldwell, Y okresu Burleson, kcle 1. uervence r. 1881. zemrel. 
PocllOvcin byl na hr'bitov Josefa .Jezka, sveho :;;;tareho pHtele, jenz ji7. 
t am take podle neho spi veunyrn sp~inkelll. 

Starsi syn, Josef, zC'mrel r. 1895. y Caldwell, a illlad~i, Vincenc, 
roku 1885. Y San Antonio, 



Stát Texas. B5

Za Mašíkem odebral se také již na vnost" jeho vrný pítel

Tomáš Batla, jenž pocházel z Jablnky (hejtmanství Valašské Meziíí).

Vydlav v ase trvání obanské války (dodáváním bavlny do

Mexika) hodn penz, zakoupil za n 640 akr pdy *) nedaleko Catspring.

Zanechal dva syny : Tomáše a Jana a ti dcery. Byl horlivým echem
a teba byl povahy drsné, byl u lidu u veliké vážnosti.

Téhož roku jako Reymershoffer pisthoval se z Moravy do Cat-

spring Tomáš Kreja. Pocházel z Lutonína u Vyzovic, kde se narodil

roku 1804. Z Catspring odebral se roku 1858. do msta Houston v okresu

Hill, kde po 11 letech zemel.

Syn jeho, Tomáš (narodil se r. 1848. v Zadveicích u Vyzovic) ml
v Caldwell obchod se smíšeným zbožím.

V srpnu roku 1856. pibyli do Texasu : Valentin Haidušek, jenž

býval v Myším u Píbora rolníkem (je to otec redaktora a majetníka

,,Svobody" v La Grange, Augustina Haiduška) ; Valentin Holub, jenž

bydlil ješt roku 1902. v Dubin v okresu Fayette ; Ignác Šrámek, který

pebýval ješt roku 1903. u Schulenburgu v okresu Fayette a Valentin

Kolíbal. (Všichni ti pocházejí od Frenštátu). Kolíbal usadil se neda-

leko Bluffu (okres Fayette).

Dalšími pisthovalci jsou : Josef Janda z Trojanovic na Morav
— synové jeho usazeni jsou na pozemcích blízko vesniky Bluff ;

Hynek
Mužný z Tiché u Frenštátu (jeho ti synové : Josef, Ignác a Miku-

láš mají pkné usedlosti nedaleko Dubiny) ; Frant. Marák ze Sklenova

na Morav, jenž zemel roku 1902. nedaleko msteka West, v okresu

McLennan ; Josef Petr (otec Josefa Petra v Dubin) z Tiché, hejtman-

ství Místek, okres Frenštát ; František Šugarek z Hájová na Morav

;

František Sklenáek ze Sklenova ; Ignác Pustjovský z JNIyší; Jan

Výchopeíi ze Vsetína, kde se narodil roku 1835., a jehož synové

Josef, Jan a Alois bydlí nyní na farmách v okresu Whartonu; Frant.

Šebesta, jenž narodil se 23. prosince r. 1826. v Líp u Vyzovic, a bratr

jeho Pavel ze Zadveic na Morav a mnozí jiní, z nichž vtšina již ze-

meli. I tito pisthovalci pistáli v Galvestonu, odkudž obvyklou již

cestou dostali se do Catspringu, kde se vŠak dlouho nezdrželi. Pe-
mnozí z nich zakoupili si pozemky v okr. Fayette. Tak na p. Valentin

Haidušek, Josef Petr starší a jiní zakoupili si pozemky u východního

Xavidadu (potok), na západ od eky Colorado, asi 15 mil jihovýchodn

od msta La Grange, v nynjší osad Dubin. Byli prvními eskými
osadníky, již se usadili na západ od eky Colorado a jich zaátky byly

též velice tžké.

Jak již svrchu uvedeno, poali se echové z ech a Moravy usa-

zovati v okresu Fayette roku 1856. ; nyní žije v okresu tom pes tisíc

•") 640 akr je sekce (secLioii). Sekce jest lvei-eiií anglická míle a mí asi 'ioO

hektar. tvrt sekce je tedy IGO akr, asi 112 jiter ili tém L'?.", korc. Je to tverec

804.08 metr dlouhý a 804.(38 metr .<irok\'.

Za 1IaSikem odebral se take jiz na y ecnost' jeho ve rny pfitel 
Tomas Batla, jenz poehazel z Jablunky (hejtmanstvi Valasske :MeziHci) . 

Vyd(Hav v case trvani obcanske valky (dodavanim bavlny do 
~Iexika) hodne penez, zakoupil za ne 640 akru pudy *) nedaleko Catspring. 
Zaneehal d\'a syn;y: Tomase a Jana a tH deery. By} horlivym Ceehem 
a Ueba b;yl povahy drsne, byl u lidu u velike vaznosti. 

Tehoz roku jako Reymershoffer p:Hstehoval se z Moravy do Cat
spring Tomas Krejca.. Poehazel z Lutonina u V;yzovie, kde se narodil 
roku 1804. Z Catspring odebral se roku 1858. do mesta Houston v okresu 
Hill, kde po 11 leteeh zemi·el. 

Syn jeho, Tomas (narodil se r. 1848. v Zadve:Hcich n Vyzovk) lllel 
v Cald\vell obehod se smH;,enym zbozim. 

V srpnu roku 1856. pNb;rli do Texasu : Y a lentin Haidusek, jen z 
b)~val v lvI~Tsim u PHbora l'olnikem (je to otee redaktora a majetnika 
"Svobod;r" v La Grange, Augustina Haiduska); Valentin Holub, jen! 
bydlil jeste l'oku 1902. v Dubine Y oluesu Fayette ; Ignae Sramek, }{ter;y~ 
pfebvval jeste roku 1903. u Schulenbul'gu v okresu Fa~Tette a Valentin 
Kolibal. (Vsiehni Hi podll:tzeji od Frenstatu). Kolibal usadil se neda
leko Bluffu (ok res Fa;yette). 

Da.gfmi pHstehovalei jsou: Josef Janda z Trojanovie na 11ol'ave 
- synove jeho usazeni jsou na pozemcieh blizko vesnieky Bluff; Hynek 
11uzll-Y z Tiehe u Fl'enstatu (jeho tH synove: Josef, Ignac a 1Iiku
las maji pekne usedlosti nedaleko Dubiny); Jh'ant. :Marak ze Skleno\-a, 
na l\lorave, jenz zemi'el roku 1902. l).edaleko mestecka ,Vest, v okresu 
~feLennan; Josef Petr (otee Josefa Petra v Dubine) z Tiehe, h ejtman- ' 
sty! l\1istek, okres Fren5tat; FrantiSek Sugal'ek z Hajova na l\Ioraye; 
Frantisek Sklenacek ze Sklen0va; Igmic PUstejovsky z I\Iysi; Jan 
Vyehopefi ze Vsetina., kde se narodil roku 1835., a jehoz s;ynove 
Josef, Jan a Alois bydli nyni na farmaeh Y okresu ,Yhartonl1; Frant. 
Sebesta, jenz narodil se 23. prosince r. 1826. Y Lipe u V;yzovic, a bratr 
jeho Pavel ze Zadyefie na l\lorave a mnozi jini, z nichz vetsina jiz ze
mi'eli. I tito pHstehovalci pHstaJi v Galvestonu, odkndz obyyklon j iz 
eestou dostali se do Catspringu, kde se v;ak dIouho nezdl'zeli. Pi'e 
mnozi z nieh zakoupili si pozemky v okl'o Fayette . Tak n a pi'. V alentin 
Haidusek, Josef Petr stal'~f a jini zakoupili si pozemky u yyehodniho 
Xayidadu (potok), na zapad od i'ek;y Colorado, asi 15 mil jihovJ~ehodne 
od mesta La Grange, Y n;ynejsf osade Dubine. Byli prYniln i ceskymi 
osadniky. jiz se usndili na. zapad oel i'eky Colorado a jic'h z;1("'citky by ly 
tez yelice t ezke. 

J ak jiz s\Tehu uYedeno, poeali se Cechon~ z Ceeh a ::\101'a '"Y ll:-;a

zoyati Y okl'esu F ayette l'okn 1,'356. ; llyni zij e Y okres u tom pi-e:-; ti~·';}c 

* ) 640 akrll j e sekce (section). Sek ce jest clye ret-n( andick:i m ile H, lJ1l'H lIsi '~,)!l 

hektartl. ( 'tnt sekce j e tedy IUO a krtl, as i 1 1 ~ jitel' l':ili tt~m;'i'- :!·~.i kOrell. Je to ctyerec 
SO .. UiS metrll lllouh~~ a S04.G8 m etru ~irokY. 



86 Djiny echv Amerických.

rodin, ponejvíce moravských. V okresu tom jsou nyní tyto vzkvétající

osady moravské: Ve msteku Fayetteville a jeho okoh'; v okolí roman-

tického chhmiu Live Oak Hillu, též Hostýnu zvaného, jenž leží 2 míle od

vesnice Elling(í4'; ve vesnikách Praze, Bluffu a Dubin; v okres, mst
La Grange; v okolí msteek Flatonie a Schulenburgu; v okolí vesniek
Engle, Westpoint, Cedar, Wardy, Oldenburg; po blízku poštovních stanic

"Warrenton, Ammannsville, Cistern, Plum, Ruthersville, Nechanic; v okolí

kostela sv. Jana — St. John a Rožnova atd. ,

Do okolí nynjšího msteka Fayetteville (má 620 obyv.) pibyli

nejdíve echové z Moravy: Konstantin Chovanec z Trojanovic u Fren-

štátu; Josef Mikula a Jan Kocúrek z Darebni u Hovzího; Jan Beka
(též Beák) ze Vsetína (tchán redaktora Aug. Haiduška); Jan Hruška
z Jablnky, jehož syn Tomáš je smírím soudcem; Jan Odloželík z Pace-

tluk 11 Holešova; kostelník fayettevillský Josef Laštovica z Hovzí; Jos.

Jemének, jenž se narodil ve vesnici Johanové blíže Vsetína a bratr jeho

Pavel, který pochází ze Vsetína. Každý z nich má ješt jednoho syna

na živu. Po Josefovi žije na farm jeho syn Tomáš, a po Pavlovi jeho

syn Pavel. — Vtšina tchto prvých pisthovalc usadila se na tak

eené Rossprerii, jež jest ástí okresu Fayette, mezi Fayttevillem,

Ellingerem a rozkošným Hostýnem.

Na této, po jakémsi Amerikánu Rossovi pojmenované stepi, usadili

se dále: Ignác Kenek z Bordovic u Frenštátu; Fr. Zapala od Vsetína;

Fr. Piskáek od Holešova; Fr. Deštnský od Vyzovic a pozdji fayette-

villský varhaník Vilém Wiesner z Frenštátu, jenž r. 1904. ve Fayetteville

zemel. Nkteí z osadník tchto pibyli do okolí Fayetteville již roku

1856., jiní pak o nco pozdji; vtšina jich již dímá -spánkem vným.
Dti jejich bu se usadily v jiných okresích texaských, anebo hospodaí

na farmách, po otcích svých zddných.

V mst Faj^etteville, jež má úhledné námstí jako mívají eská
msteka ve staré vlasti, žije pouze 22 eských katolických rodin a asi

10 nekatolických; okolí však je hust zalidnno moravským lidem. Ve
Fayetteville je eský katolický kostel. Škola a fara. Kostel vystavn
byl r. 1^70. a vysvcen 24. ervna r. 1872. na den sv. Jana Ktitele, pa-

trona jmenovaného chrámu. Škola byla postavena r. 187rt. a fara 1892.

Prvním duchovním správcem této osady stal se P. Fel. Dombrovský,

rodem z Polska, jenž jako iDovstalec polský s tak mnohými jinými nej-

prve do Francie prchl a pak pibyl do Ameriky.

Nástupcem jeho stal se na štdrý veer r. 1872. bývalý kaplan

lichnovský (u Frenštátu) P. Josef Chromík, jenž slíbil svým farníkm
a vysthovalcm lichnovským a bordovickýni, když na podzim roku 1870.

v potu asi 20 rodin do Texasu odjíždli, že se za nimi odebere. A když

ho tedy jeho bývalí farníci stále vyzývali, a sám tehdejší galvestonský

biskup Klaudius Maria Duboise si ho žádal, vydal se P. Chromík na

den všech Svatých r. 1^72. na cestu do Texasu

Hl J)~jiJl!l Cecld;'v Amerlcl.:.1ch. 

rodin, ponPJYlce moray:-;kych. V okresll tom jsou n;)'ni t;yto vzkvetajici 
osady moravske: Ve nH~ste<'\ku Fayetteville a jeho okoli; v oko11 roman
tickeho chlulllU LiYe Oak Hillll, te~ Hostynn zvaneho, jenz lezi 2 mile od 
Yl'snice Ellinge'll'; ve vesnielnich Praze, Bluffu a Dnbine; v okres. IDeste 
L,t Grange; v okoli me~te~ek Flatonie a Schlllenburgu; y okoll vesni~ek 
Engle, 'Yestpoint, Cedar, 'Yardy, Oldenburg; po blizku poStovnieh stanic 
,rarrenton, Ammann~ville, Cistern, Plum, Ruthersville, Nechanic: Y okoii 
kostela SY. Jana - St. John a Ro7.nova atd .. 

Do okoll nynejsiho mestecka Fayetteville (nuL 6:.!0 ob;yv.) pl'ibyli 
llejeU'i\'e Cechon~ z ~lorayy: Konstalltin Chovanec z rrrojanovie u Fren- . 
f;tatn; Josef ~Iiknla. a Jan Kocl1rek z Darebni u Hoveziho; Jan Becka 
(tez Becak) ze Y setlna (tchan redaktol'a Aug. Haiduf;ka); Jan Hruska 
z Jablunk'y, jehoz RJ'n Tomas je smireim soudeem; Jan 0c110zelik z Pace
tluk u Holeso"a; kostelnik fayettevillsky Josef Lastovica 7. Hovezi; Jos . 
. Jecmenek, jenz se narodil ve yesniei Johanove blize Vsetina a brak jeho 
Payel, ktery POChe:lZi ze Vsetina. Karoy z nich ma jeste jednoho syna 
net ZlVU. Po Josefovi ~ije na farme jeho syn Tomas, a po Pavlovi jeho 
sJ-n Pavel. - Vetsina Mehto prvyeh pl'istehovaleu usadila se na tak 
recene Rossprerii, je~ jest casti okl'esn Fayette, mezi Fayttevillem, 
Ellingerem a rozkosnym Hostynem. 

Ka teto, po jal{(~msi Amerikanu RossoYi pojmenovane stepi, usadili 
:-;e clale: Ignae Kl'enek z BOl'c1ovie u Frenstatn; Pl'. Zapalac od Vsetinaj 
11'1'. Pisld,eek od Holesova; Fl'. Destensky od Vyzoyje a pozdeji fayette
Yilbky v<tl'hanik Vilem 'Yiesner z Fl'enstatn, jenz r. 1904. ye Fayetteville 
zellll·el. XekteH Z osac1niku techto pHb;yli do oko11 Fayetteville jiz l'oku 
18~l6., jini pak 0 neco pozdejij vet;ina jkh jiz dl'ima -spankem yecnY111. 
Deti jejich bud' se llsadilJT y Jinych okre~i('h texa~kych, anebo hospoclal-l 
nn farmach, po otcieh syych zeh\denych. 

V mestc Fayettevillp, je~ nul, llhleune wiIDesti jako lllivaji <"~PRka 
llle~teck(\' ve stare "lasti, zije pouze :22 eeskych katolickych rodin a asi 
10 nekatolickJ~ch; okoli y;;'ak je huste zaliclutmo mOl'a,Tskym lidem. Ve 
Fayptteyille jP ce~ky katolicky ko~tl'l, ;kola a fara. Ko~t(-'l vystaven 
byl r. 1H70. a yy~vt)(·pn 2-1. cervnCL 1'. 1r17:.!. IHL den S\' . .lana KHitele, pa
trona jllll'llO\'aIH~ho chnllllu. Skola byl<t po~taven:1. r. l~i~). a fara l~D:2. 
Pl'vnlm c1ucho\'nim SpnlY('em teto OS(I<l:, st:11 se P. P01. DOlllbl'o":-;ky, 
roclt'lll z Pobka! .it'n~ jako pO\'stale(' polsk.)~ s tal\: 11ll1oh~~l1li jill.)~llli 110j

l>lTe do Francie }>1'chl a pak pHbyl do AI11t'l'iky. 

~(lstupcem jeho stal se n:t stl'cll'Y ve~cr r. It1i~. bY\'aly kaplan 
lichnoysky (u }1'l'cn;t<itu) P .. Josef Chrotl1cik, jen~ slfbil ~n'Ylll fal'nikulll 
a vystehov(llcull1 lichnovsk,)~m a bordodckylll, kc1y~ ll(l. podzim roku lSiO. 
Y poetu a~i 20 rodin do Texasu ocljizdeli, zc se za nimi odl,bel·e. A kclyz 
ho tedy jeho bY,·aH fal'nici stli.le y.,·~y,"ali, :t sam tphdejsf gah'estonsky 
bi~kup Klauclius ~Iaria Dllboi~c si ho z~iclal, Yj'clal sc P. Chromeik na 
<len \'scch SvatJ;eh 1'. 1 .... 'i~. nil ('estll clo 'r0xasu 
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Narodil se 25. ledna 1845. v Éepín u Olomouce. Konal všechna

svá studia v Olomouci, kde byl vysvcen na knžsví 5. ervence r. 1869.

Duchovní správu zapoal 15. srpna r. 1869. jako kaplan v Lichnov,

kdež tém 4 roky psobil krom doby svého administrování v sousední

fae v Ženklav u Štramberka blíže Nového Jiína. Jesti on prvým
eským knzem v Texasu a byl tam sám" a sám po více let, až bývalý

jeho spolužák, premonstrát P. Rud. Mart. Kr, Frenštatan, r. 1876. za

Josei' Cljoiiiík.

ním pijel, obdržev duchovní správu osady Industry v okresu Austin,

kdež po dvouletém psobení se svtem se rozžehnal.

^ Pole psobnosti P. Chromíka jako faráe bylo z poátku rozsá-

hlé. Z Fayetteville navštvoval mnoho misijních eskoslovanských míst,
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Narodil se 25. ledna 1845. v Repcine u Olomouce. Konal ysechna 
sva studia'v Olomouci, kc1e byl ,'ysvecen nu knezsvi 5, eervence r. 1869. 
Duchovnf spru ,'u zapocal 15. srpna r. 1869. jako kaplan v Lichnove, 
kc1ez temer· 4 roky pusobil krom8 c10by sveho administroyanf v sousedni 
far'e y Zenklav8 u Stramberka blize Noyeho Jieina. Jestit' on prvym 
ceskym knezem " Texasu a byl tam sam' a sam po vice let, az byvaly 
jeho spoluzuk l premonstr,:l.t P. Rud. l\lart. Krc, Frenstatcan, r. 18i6. za 
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nim phjel, obclrZl'\' c1uchoyni spra,"u osacl.r Illclustl',\" Y okre:-;u Austin, 
kc1ez po c1vouletem pllsobenl se svetem se rozzehnal. 

Pole pusobnosti P. Chl'omcika jako fal'ai"e bylo z pOl'atku rozsi:l
hle. Z Fayetteville ni.1yste,"oval mnoho misijllich c'eskosloyanskych mist, 
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což bývalo velmi obtížno, ponvadž nebylo v místech tch skoro žádných
železnic. Dojíždl do vesnice Industry, okr. Austin, 15 mil od Payette-

ville vzdálené: Tunisu, okr. Burleson; Sealy a Catspringu, v okr, Austin;

do La Grange, Live Oak Hill a Warrenton, okr. Fayette; misií jeho byla

též msteka Ennis, okr. Ellis a West, okr. McLenann. Na tato místa

dojíždl koilmo, nelekaje se žádných obtí a žádných obtíží. Nyní ovšem
jsou misie ty bu obsazeny knžími, anebo mezi nov pišlé knze— kra-

jany rozdleny. Jedinká osada, která posud z Fayetteville je zaopato-
vaná, je "Warrenton, \'l mil severn od Fayetteville vzdálená. Má 45 e-
ských, 35 nmeckých a 12 polských rodin, jež si postavily kostel roku
1886. Ve Fayetteville pistavl P. Chromík kostel r. 1881., vystavl
r. 1875. školu a r. 1892. faru. Byl knzem i uitelem zárove a dovedl

opravdovým zanícením národním, velou láskou k eské vci — vynutiti

si lásku neb aspoíi úctu celého eského Texasu. On dokázal, že hor-

livé psobení na poli církevním nevyluuje i nejnadšenjší úasti na poli

národním. Zásluhy jeho o lid eský ve Fayetteville a též v Texasu,

kde psobí dosud jako knz, uitel a Cech, jsou po stránce národní—
jazykové a nábožensko-mravní neocenitelný. Takové knze, jakým
je bývalý kaplan lichnovský, kéž by ml vždy lid eský v Americe !

K eskému katolickému kostelu ve Fayetteville hlásí se nyní 220

moravských rodin. Do eské katolické školy chodí 150 dítek. V osad
té (sv. Jana Ktitele) je nkolik eských katolických spolk, z nichž

nejstarším a nejsilnjším je r. 1882. zaražený spolek sv. Josefa.

Avšak nejenom katolíci, nýbrž i eští evangelíci mají jeden svj
kostel v msteku Fayetteville a druhý nedaleko téhož msteka.

Roku 1874. vystavli si evangelíci kostel asi pl druhé míle vzdálí

od msteka na pozemku, který koupen byl od bratí Jeménk. le-
nové sboru zdarma pomáhali pi stavb, kterou ídil tesaský mistr

a len sboru, zvnlý Jan Hruška. Toho roku stal se kazatelem ve

Wesley, v okresu Washington, pastor Jaroslav Ludvík Chlumský, nynjší
fará ve Svratouchu v echách, jenž se narodil 23. ledna 1846. v N-
meckém na Morav. Tohoto požádali evangelíci fayettevilleští, aby z

Weslej^ do Fayetteville dojíždl, k vykonávání služeb Božích.

Na kvtnou nedli r. 1875. vysvtli pastor Chlumský kostelík ten,

jenž stál pes 1200 dolar a již v dubnu r. 1876. ml sbor svého vlast-

ního kazatele Jindicha Jurena, který se narodil 20. bezna 1859. v Hra-

dišti v kraji chrudimském. Studoval bohosloví v Basileji, v Bonnu a v

Edinburgu. Jakmile ml sbor kazatele, zaal stavti faru, která v srpnu

1876. dohotovena byla.

Pozdji byl chrám uvnit upraven. Sbor jest úpln neodvislý od

amerických protestantských církví a je inkorporován pod jménem:

,. Evangelická církev esko-moravských Bratí ve Fayetteville, Texas".

Symbolickými knihami jsou mu eskobratrská konfesse a katechismus.

Údové jsou pvodn vyznání augsburgského i reformovaného. Pastor
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co~ byvalo velmi Obti~llO, pOllevadz neb;ylo v mistech tech skoro zadnych 
zoleznic. Dojihlel do vesllice Industry, okr. Austin, 15 mil od Fayette
ville vzehUelle: TUllisu, okr. Burleson; Sealy a Catspringu, v okr. Austin; 
do La Grange, Live Oak Hill a "\Yarrelltoll, okr. Fayette; misif jeho byla 
tez mesteeka Ennis, okl'o Ellis a vYest, okr. McLenann. N a tato mista 
dojizdel kOfilllO, nelekaje se zadllych obeti a zadnych obtizl. Nyni ovsem 
jsou misie ty bud' obsazeny knezimi, anebo mezi nove pi'E,le kneze - kra
jnny rozc1i:Hen;y. Jedinka osada, ktera posuc1 z Fayetteville je zaopatl'o
,'umi, je "\Yarrentoll, 1 ~ mil severne od Fayetteville vzdalena. Ma 45 ee
sk,)Tch, 33 nemeckych a, 1~ polskyeh rodin, jez si postavily kostel roku 
1886. Ve Fa,)'etteville pl-istavel P. ChromCik kostel r. 1881., vystavel 
1'. 1~75. skolu a r. 18g2. faru. B,)'l knezem i ucitelem zarovefi a dovedl 
Opl'<t vdovym zanicenim naroduim, vrelou laskou k ceske veci - vynutiti 
si lasku neb aspofi llCtn celeho ceskeho Texasu. On dokazal, ze hor
live pusobeni nel'- poli cirkevnim nevylucuje i nejnadsenejsi ucasti na poli 
llarodllim. Zasluhy jeho 0 lid cesky ve Fayetteville a tez v Texasu, 
kde pusobi dosud jako knez, ucitel a Cech, jsou po strance narodni
jazylwve a nabozellsko-lllravni neocenitelllY. Takove kneze, jakym 
je bJ~valy kaplall lichnovsky, kez by mel vzdy lid cesky v Americe ! 

K eeskemu katolickemu kostelu ve Fayetteville hhisi se nyni 220 
mont"skych rodin. Do ceske katolicke skoly chodi 150 ditek. V osade 
te (sv. J ana Ki·titele) je nekolik ceskych katolickych spolku, z nichz 
nejstarsim a nejsilnej~im je r. 1882. zarazellY spolek sV. Josefa. 

Av~ak nejenom katolici, nybrz i cesti evangelici maji jeden svuj 
kostel v mestecku Fayetteville a druhy nedaleko tehoz mestecka. 

Roku 1874. vystaveli si evangelici kostel asi pul druhe mile vzdali 
od mestecka na pozemku, ktery konpen byl od bratH Jecmenku. Cle
nove sboru zdarma pomahali pi"i stavbe, kteron fidil tesarsky mistr 
a clen sboru, zvecnely Jan Hruska. Toho roku stal se kazatelem ve 
"\Yesley, v okresu "\Vashington, pastor Jaroslav Ludvik Chlumsky, nynejSi 
farai' ve Svratouchu v Cechach, jenz se narodil 23. ledna 1846. v Ne
meckem na l\fora,ve. Tohoto pozadali evangelici fayettevillesti, aby z:; 

"\Vesley do Fayetteville dojizdel, k vykonavani sluzeb Bozich. 
Na kvetnou nedeli r. 1875. v,)Tsvetil pastor Chlumsky kostelik ten, 

jenz 8tiil pl'es 1200 dolaru a jiz v dubnu r. 1876. mel sbor sveho vlast
niho kazatele Jindi'icha Jurena, ktery se narodil ~O. bi"ezna 1859. v Hra
disti v kraji chrudimsIH~m. Studoval boh0810vi v Basileji, v Bonnu a v 
Edinburgu, Jakmile mel sbor kazatele, zacal staveti faru, ktora v srpnu 
1876. dohotovelHL b,)Tla. 

Pozdeji byl chnim uvnitr· upraven. Sbor jest 11plne neodvisly od 
americkych prote£tantskych cirkvi a je inkorporoycl.n pod jmenem: 
"Evangelick\ cirkev Cesko-moravskych BratH ve Fayetteville, 'rexas". 
S;ymbolickymi knihami jsou mu Ceskobratrs]nL konfe:-:;so a katechismus. 
Uc10vc j:-:;ou pftvodne yyznani augsburgskeho i reformoyanellO. Pastor 
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Juren jest jich duchovním správcem skoro již 26 rok. Nebydlel tam

však po celou tu dobu.

Roku 1882., když pastor Jaroslav Ludvík Chlumský do Svratou-

chu odešel, pesthoval se Juren do Wesley. Roku 1886. vrátil sé do

Fayetteville. Ale již r. 1887. odebral se do Industry, po té roku 1892.

opt do Wesley a roku 1896. se zase do Fayetteville navrátil a tam se

trvale usadil.

Avšak i když jinde bydlil, do Fayetteville dojíždl a tam služby

Boží konal.*) Sbor ítá dnes pes 60 rodin a je druhým eským orga-

nisovaným sborem v Texasu.

Druhý evangelický kostel je ve msteku. Sbor jest ale vtšinou

nmecký a závislý na presbyteriánské církvi americké. Založen byl v

msteku piinním nynjšího jeho duchovního správce Václava

Pázdrala, z jara r. 1894. a již 4. listopadu téhož roku byl kostel vysvcen.

Kazatel Pázdral se narodil 25. dubna r. 1845. v Stžerách u Králové

Hradce. Gymnasium studoval ve zmínném mst a stav se v letech

sedmdesátých pokladníkem královského zemského eského divadla

v Praze, seznámil se tam s americkou evangelickou misií, kterou ídil

Dr. E. A. Adams, nyní v Chicagu psobící. Opustiv své výnosné místo,

pestoupil ku církvi methodist. Vystudovav bohosloví ve Waiblingách

u Stutgartu, byl ustanoven kazatelem. Byv touž náboženskou spoleno-

stí za úelem samostatné práce poslán do ech, zarazil sbor na Kladn.

Roku 1892. pesídlil do Tábora, odkudž koncem r. 1893. s rodinou vy-

dal se na cestu do Ameriky. Pibyv do Chicaga, byl radou vnitní mi-

sie církve presbyteriánské poslán do Fayetteville. —V echách napsal

46 divadelních kus, z nichž truchlohra ,,]V[nislav a Bla" provozována

byla nkolikráte Ludvíkovou spoleností v Chicagu.

Živel eských katolík je ve Fayetteville nejsilnjší. Evangelíci

zaujímají tam místo druhé a svobodomyslná strana tam pouze živoí.

Je ve Fayetteville sice ád ,,Pokrok Texasu", jenž hlásí se k ,, Slovan-

ské Podporující Jednot Státu Texas" (S. P. J. S. T.), avšak o njakém
ilejším ruchu svobodomyslné strany není tam potuchy.

Šest anglických mil jižn od Fayetteville leží vesnice (village)

Elliuger, a dv míle na jihozápad od ní je Live Oak Hill anebo Hostýn.

Ellinger má 488 obyvatel, vtšinou nmeckých. eských rodin je tam

asi osm. V okolí však žije mnoho moravských rodin. První katolický

kostel vystavn byl Nmci na t. zv. Rossprerii mezi osadami Ellinger a

Fayetteville roku 1859. v místech, kde ješt posavad je starý hbitov.

*) Prvým eským evangelickým kazatelem, který do Fayetteville zavítal, byl pastor

Josef Jan Zvolánek, o nmž jsme se již díve zmínili. Bydlel v San Felipe, asi 40 mil od

Fayetteville vzdáleném, kamž pro nho fayettevilleští osadníci dojíždli. Po nm tam doslu-

hoval pastor Jos. Opoenský a to nejprve z Catsprinír, 30 mil jiliovýchodn od Fayetteville

vzdáleného, po té z Industry a konen z Wesley. O psobení pastora Opoenského zmíníme

se pozdji.

Stat Texas. 89 

Juren jest jich duchovnim spravcem skoro jiz 26 rokft. Nebydlel tam 
vsak po celou tu dobu. . 

Roku 1882., kdyz pastor Jaroslav Ludvik Chlumsky Jo Svrfiwu
chu ode8el, prestehoval se Juren do Wesley. Roku 1886. vratil se do 
Fayetteville. Ale jiz r. 1887. odebral se do Industry, po te roku 1'892. 

. opet do Wesley a roku 1896. se zase do Fayetteville navratil a tam se 
trvale usadil. 

Avsak i kdyz jinde bydlil, do Fayetteville dojizdel a tam shlzby 
BoM konal. *) Sbor efta dnes pres 60 rodin a je druhym ceskym orga
nisovanym sborem v Texasu. 

Druhy evangelicky kostel je ve mestecku. Sbor jest ale \T~tsinou 
nemecky a zavisly na presbyterianske cirkvi americl{E~. Zalozen byl v 
mestecku pficinenim nynejsiho jeho duchovniho spravce Vilc1ava 
Pcizdrala, z jara r. 1894. a jiz 4. listopadu tehoz roku byl kostel vys-iv~·cEm. 
Kazatel Pazdral se narodil 25. dubna r. 1845. v Stezerach u Kra,love 
Hradce. Gymnasium studoval ve zminenem meste a stay se v letech 
sedmdesatych pokladnikem kralovskeho zemskeho ceskeho di~ac11n, 
v Praze, seznamil se tam s americkou evangelickoll misii, kterou :Hc1il 
Dr. E. A. Adams, nyni v Chicagu pusobici. Opustiv sve vynosne milito, 
prestoupil ku cirkvi methodistu. Vystudovav bohoslovi ve Waiblinga'ch 
u Stutgartu, byl ustanoven kazatelem. Byv touz nabozenskou spoleciio
sti za ueelem samostatne prace poslan do Cech, zarazil sbor na Kln-dne. 
Roku 1892. presidlil do Tabora, odkudz koncem 1'. 1893. s rodinou vy
dal se na cestu do Ameriky. Pribyv do Chicaga, byl radou vnitrni mi
sie cirkve presbyterianske poshin do Fayetteville. - V Cecbach napsal 
46 divadelnich kusu, z nichz tl'uchlohl'a "l\1nislav a Bela" provozovana 
byla nekolikrate Ludvikovou spolecnosti v Chicagu. 

Zivel ceskych katoliku je ve Fayetteville nejsilnejsi. EvangeJici 
zaujimaji tam misto druhe a svobodomyslna stl'ana tam pouze zivoH. 
J e ve Fayetteville sice rad "Pokrok Texasu", j enz hhisi se k "Slovan
ske Podporujici Jednote Statu Texas" (S. P. J. S. T.), avsak 0 nejakem 
cilejSim ruchu svobodomyslne stl'any neni tam potuchy . .. 

Best anglickych mil jizne od Fayetteville lezi vesnice (village) 
Ellinger, a dve mile na jihozapad od ni je Live Oak Hill anebo HostYn. 
Ellinger 111a 488 obyvatel u, vetSinou nemeckYch. Ceskych rodin je tam 
asi osm. V okoli vsak zije mnoho mora vskJ~ch rodin. Prvni katolicky 
kostel vystaven byl Nemci na t. zv. Rosspl'erii Inezi osadami Ellinger a, 
Fayetteville roku 1859. v mistech, kde jeste posavad je stary hl'bit6v. 

*) Prvym ceskym evangelickym kazatelem, ktery do Fayetteville zavrtal, byl pastor 
Josef Jan Zvol:inek, 0 nemz jsme se jiz dHve zmfnili. Bydlel v San Felipe, asi 40 milod 
Fayetteville vzualem\m, kamz pro neho fayetteville~tf osadnfci dojfzllim. Po nem tam llllslu
hoval pastor Jos. Opoi':ensky a to nejprve z Catf:pring-, 30 mil jihovychodne od Fa.yetteville 
vzduleneho, po te z Industry a konecne z ·Wesley. 0 pibobenf pastOl'a Opoeenskeho zmfnfme 
se pozdeji. 
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Koncem! • roku lb64. zapoato se stavbou nového kostela, který dostavn
byl v let roku 1865. Roku 1866. vystavna škola a roku 1872. fara.

Stavby, tyto stojí na pozemku Live Oak Hill, který daroval osad
Nmec Karel Ellinger. Na tyto stavby pispívali obzvlášt Nmci,
ponvadž Moravan tam tehdy ješt mnoho nebylo. Roku 1879. byl však
svrchu, jmenovaný kostel zboen a nahrazen novým, vtším, uvnit pkn
upraveným chrámem Pán, který 12. íjna téhož roku byl vysvcen.
Mezi' rokem 1882. a 1883. vystavna pak nová škola. Na tyto stavby

moravský lid již hojn pispíval. Usadilo se tam zatím již více morav-
ských rodin a nyní jest tam více Moravan nežli Nmc.

.Hlásí se totiž ke kostelu pes 130 rodin moravsk3'ch a 80 nmec-
kých.' V prvých dobách dojíždli do kostela polští a nmetí knží
z jiných osad ; pak tam dojíždl P. Chromík z Fayetteville. Prvým
stálým eským duchovním správcem tamním byl P. Aug. Lang, s nímž
seznámíme se blíže až psáti budeme o Nové Praze ve státu Minnesota.

Po nm psobili v osad Neposkvrnného Poetí Pannj^ Marie zase

knží jinojazyní ; potom pišel tam P. Frant. Simoník, jenž psobil díve
v Minnesot, o nmž se zmíníme v djinách státu Minnesoty; po té tam
pibyl v kvtnu r. 1887. P. Václav Chlapík, narozený dne 1. srpna roku

1849. .iV Petkovicích v novojiínském kraji na Morav. Absolvovav
gymnasium v Uherském Hradišti roku 1873., studoval práva ve Vídni

a teprve roku 1877. vstoupil do tamního arcibiskupského semináe. Vy-
svcen byl 7. srpna 1881. a byl píslušníkem arcidioecese vídefiské až do

doby svého odjezdu do Texasu. Knz ten horliv staral se o vývoj

školství, tak že roku 1901. chodilo do školy katolické v Ellinger láO

dítek, které vyuuje pt sester Božské Prozetelnosti.

Dne 16. února roku 1904. P. Václav Chlapík zemel. Tlesné
pozstatky jeho uloženy na ellingerském hbitov. Nástupcem jeho stal

se P. V. J. Skoek, dosavadní fará osady Neposkvrnného Poetí
Panny Marie v' Industry v Texasu, kterážto osada následkem toho osiela.

eské podprné spolky jsou tam ti a to, dva katolické (z nichž

jeden patí k ,,I. . K. Ú. J. " a druhý ke ,, Katolické Texaské Jednot")
a ád ,,echo-Moravan" . S. P. S., jenž tam má svoji síil (spolkovou

budovu). Uveden byl do Jednoty dne 15. dubna roku 1884.

jiho-západn od Ellinger leží moravská vesnika Praha, díve
Mulbery (esky Moruše) zvaná, dle stejnojmenného potoka, který tee
skoro stedem osady té a má na bezích hojnost' morušových strom.
V krajin té usadil se nejprve nyní již zemelý Matj Novák, rodilý

z Vadkova u Lhenic v echách, který pibyl do Texasu roku 1856.

Za tch starých, smutných dob v Texasu bylo ovšem tžko se

živiti lovku chudému, ei a zpsob Amerian neznalému. Avšak
Matj Novák nezoufal. Pracoval, stádal a pomalouku uil se na svízele

zapomínati mezi lidem cizím, mezi Ameriany, kteí byli tehdy ve
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KOllCem'l'oku 1864. zapocato se stavbou noveho kostela, ktery dostavE'm 
byl v lete roku 1865. Roku 1866. vystavE'ma skola a roku 1872. fara. 
Stavby. 'tyto stoji net pozemku Live Oak Hill, ktery' daroval osade 
Nem~c Karel Ellinger. Na t;yto stavby pHspivali obzvhLste Nemci, 
pone.vadz .Th10ravanu tam tehdy jeste lllnoho nebylo. Roku 1879. byl vsak 
svrchu. jmenovallY kostel zbol'en a llahrazen novym, vetsim, nvnitl' pekne • 
upravenyrn chri:bnem Pane, ktery 12. Njna tehoz roku byl vysvecen. 
~1ezi· rokem 1882. a 1883. vystavena pak nova ';kola. Na tyto stavby 
moravsky lid jiz hojne pHspival. Usadilo se tam zatim jiz vice morav
:skych rodin a llJT ni jest tam vice Moravallu nezli Nemcu . 

• I' . Blasi se totiz ke kostelu pl'es 130 rodin moravskych a 80 nemec
kych. ; V pl'vych dobach dojizdeli do kostela polsti a nemecti knezi 
z jinyeh osad; pak tam dojizdel P. Chromcik z Fayetteville. Prvym 
stalym ceskym duchovnim spravcem tamnim byl P. Aug. Lang, s nnnz 
sezmimime se blize az psati budellle 0 Nove Praze ve statu Minnesota . 

. Po nern pusobili v osade N eposkvrneneho PoeeM Panny Marie zase 
knezi jinojazycni: potom pl-isel tam P. Frant. Sirnonik, jenz pusobil dEve 
v Minnesote, 0 nemz se zrninime v dejinach statn MinnesotJT

; po te tam 
pribyl v kvetnu r. 1887. P. Vaclav Chlapik, narozeny dne 1. srpna ,roku 
1849. ,IV ' P~ti'-kovicich v novojieinskern kraji na Morave. Absolvovav 
gymnasium v Uherskem Hradibti roku 1873., studoval pl'CLVa ve Vidni 
a teprve roku 1877. vstoupil do tamniho arcibiskupskeho seminal'e. Vy
svecen byl 7. srpna 1881. a byl pNslusnikem arcidioecese videnske az do 
doby sveho odjez;du do Texasu. Knez ten horlive staral se 0 vyvoj 
;kolstvl, tak ze roku 1901. chodilo do skoly katolicke v Ellinger 1;)0 
ditek, ktere vyucuje pet sester Bozske Prozl-etelnosti. 

Dne 16. unora roku 1904. P. Vaclav Chlapik zeml·el. Telesn6 
pozustatky jeho ulozeny na ellingerskem hfbitove. Nastupcem jeho stal 
se P. V. J. Skocek, dosavadnl faral- osady Neposkvrneneho Pocetl 
Panny :Marie v' Industry v Texasu, kteraZto osada llasledkem toho osil'ela. 

Ceske podpurne spolky jsou tam tH a to, dva katolicke (z nichz 
jeden patH k ,,1. t~. K. U . .T." a druhy ke "Katolicke Texaske Jednote") 
a hid "Cecho-lYIoravan" C. S. P. S., jenz tam ma svoji sin (spolkovou 
budovu).. Uveden byl do Jednoty dne 15. dnbna roku 1884 . 

• • 
Jiho-zapadne od Ellinger lezi moravsk{L v('snieka Praha, dHve 

Mulber,)' (cesky 1foruse) zvana, dIe stejnojmenneho potoka, ktery te("e 
skoro stl'edem osady te a ma na bl'ezich hojnost' morusovych stromu. 
V krajine te usadil se nejpl've nJTnl jiz zeml'ely Matej Novak, rodily 
z Vadkova u Lhenic v Cechach, ktel'Y pHbyl do Texasu roku 1856. 

Za tech starych, smutnych dob v Texa~u bylo ov~em tezko se 
ziv~ti cloveku chuclemu, l'eci a 7.pusobft Amerieanu neznah~mu_ Avsak 
~'Iatej Novak nezoufal. Pracoval, sti"adal a pomaloucku ueil se na svizele 
za pominati mezi lidem cizim, mezi Amel'ieanJT, kteH byli tehdy ve 
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velkých texaských pustinách jedinými pány a majetníky rozsáhlých

farem, zabývajíce se na nich bu chovem dobytka, anebo sadastvím

a majíce k práci mnoho set erných otrok. Když pak ml Novák nco
penz nastádaných, zakoupil lacino nkolik set akr pozemku, na nmž
si zbudoval malý domek a zaídil si farmu.

Za Novákem pak pišli na poátku let šedesátých: zvnlý Ondej
Gallia (otec Valentina, Josefa a Aug. Galli) z Myší na Morav; Frant.

a Václ, Maulové (oba již zemeli) ze Sklenova u Hukvald; Jos. Vývala

(již zemelý) z Myší a zesnulý Fr. Branecký, jenž pisthoval se do Prahy

z Frelsburgu v okresu Colorado. Starým osadníkem v tamní krajin je

také Josef Horák, jenž se narodil v Koloín u Holešova na Morav.
Pibyl do Catspring r. 1856., odkudž r. 1859. se odsthoval do okresu

Fayette, usadiv se poblíže Prahy.

Vnitek kostela v Praze, Texas.

R. 1864. bylo tam již usazeno 20 esko-moravských rodin. Shro-

mažovaly se každou nedli v obydlí Mat. Nováka ku spolené modlitb.

Záhy pak docházel k nim každý msíc Francouz, P. Vikt. Gury, z Frels-

burgu. Když pak r. 1865. vystavli si osadníci malou budovu, dojíždl
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velkych texaskych pustinach jedinymi p(my a majetniky rozsahlych 
farem, zabyvajice se na nich bud' chovem dobytka, anebo sadar'styim 
a majice k praci mnoho set cernych otroku. Kdyz pak mel Novak neco 
penez nastfadanych, zakoupil lacino nekolik set akru pozemku, na nemz 
si zbudoval maly domek a zaHdil si farmu. 

Za N ovakem pak pfii;',li na pocatku let sedesatych: zvecneIy Ondrej 
Gallia (otec Valentina, Josefa a Aug. Galliu) z Mysi na Morave; Frant. 
a Vacl. Mafulove (oba jiz zemreli) ze 8klenova u HukvalcUl; Jos. Vyvala, 
(jiz zemrely) z Mysi a zesnuly Fl'. Branecky, jenz pristehoval se do Prahy 
z Frelsburgu v okresu Colorado. 8tarym osadnikem v tamni krajine je 
take Josef Horak, jenz se narodil v Kolocine u Holesova na Mora ve. 
Pribyl do Catspring r. 1856., ' odkudz r. 1859. se odstehoval do okresu 
Fayette, usadiv se poblize Prahy. 

Yniti'ek kostela v Praze, Texas. 

R. 1864. bylo tam jiz usazeno 20 cesko-moravskych rodin. 8h1'o
mazd'ovaly se kazdou nedeli v obydli Mat. Novaka kn spolecne modlitbe. 
Zahy pak dochazel k nim kazdy mesic Franconz, P. Vikt. Gury, z F1'els
burgu. Kdyz pak r. 1865. vystaveli si osadnici malou budovu, dojizdel 
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tam polský knz P. Josef Bitkovský, jehož pomocí vystavn roku 1866.

první kostel (30x16 st.)

Jak tžce osadníci ti svj kostelíek budovali, sezná každý z toho,

že díví vozeno bylo 150 mil vzdálí od Prahy; k vykonání cesty té po-

tebovali ti nedle. Kostelík stál na pozemku darovaném Matjem No-

vákem a osadu ídili polští a nmetí knží až do roku 1871., kdy ujal

se tam duchovní správy P. Prant. J. Antl.

P, František J. Antl narodil se 30. bezna r. 1843. v Jesenci na
Morav. Vysvcen byl 9. ervence r. 1869. v Brn. Téhož roku pibyl
do Ameriky.

92 . .Dej iny Cecil/ltV Americkych. 

tam polsky knez P. Josef Bitkovsky, jehoz pomoci vystaven roku 1866. 
prvni kostel (30x16 st!·.) . 

J ak tezce osadnici ti svuj kostelicek budovali, sezna kazdy z toho, 
ze dfivi vozeno bylo '150 mil vzdali Qd Prahy; k vykomini cesty te po
trebovali tH nediHe. Kostelik stal na pozemku darovanem Matejem No
vakem a osadu Hdili polsti a nemectl kneZi az do roku 1871., kdy ujal 
se t am duchovni spravy P. Frant. J. AntI. 

P. FrantiSek J. AntI narodil se 30. brezna r. 1843. v J esenci 11a 
l\rOl'~'we . Vysvecen byl 9. cervence r. 1869. v Brne. Tehoz roku pribyl 
do Ameriky. 

:B~ara v Praze, T exas. 

Pobyv vsak v Praze jen nekolik mesicu, odebral se do Illinoisu , 
kde dosucl pusobi. Po jeho odchodu spravovali prazskou osadu zase 
poBai a nemecti knezi. Roku 1876. vystaven novy, opet di'eveny, ale 
vetsi kostel (66x 36 stl·.) a starel~o pouzito za sakristii. Konecne r. 1881. 
ujal se spr{l,vy ceske katolicke obce v Praze P. Frant. C. Zak (piSe ~e 
nyni Shea), ktery se narodil l'ok u 18:12. v Podebradech. 

Do Chicaga pHbyl se svymi rodici roku 1866. a byl vysvecen na 
knezstvi v St. Cioudu v l\i innesote. R . 1892. zacal v Praze se stavbou 
noveho, velikellO , zdeneho kosteia za 12,000 do11<1l'u. 

:Nez vsak stavba dokoncena, odebr al se do l\Iuscody ve s tatu 'Vis
consin a nastupcem jeho stal se r. 180;). P . .Ju lius Vitezslav Vl',LnH, 
ktery stavbu kostela dokoncil. P. V l',Lna Hdil osadu prazskou az do ledna 
r. 1 !)O~., }nly stal se duchovl1im sp ravc-em smi:;ene k atolicke osady v Hal
Tetsvi1l0 \' okl'o Lavaca a ve spnlvu prazske k a tol. osady nva7.al se byv. 
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halletsvillský fará, P. Alois Petr Netardus. Osada pražská, která je za-

svcena Pann Marii, jest dnes nejsilnjší eskou osadou v Texasu,

P. Julius Vítzslav Vrána narodil se 12. dubna roku 1866, ve

Svatoboicích u Kyjova na Morav. Gymnasium studoval v Kyjov
a Brn; bohosloví v Lovani v Belgii a v seminái sv. Jana v College-

ville u St. Cloud v Minnesot, Vysvcen byl 6, února r, 1890. v Galve-

ston v Texasu a 17, února téhož roku ujal se správy eské katolické

obce bluffské v okresu Fayette, kde pobyv 5 rok, stal se — jak již

eeno — faráem v Praze.

Do katolické školy v Praze chodí pes 200 dítek.

Ve vesnice té je nkolik eských obchod, hostinc a sí nejstaršího

texaského spolku esko-Slovanské Podporující Jednoty (. S. P. S.) ádu
,,Texana", který zaražen byl v Praze ku konci r. 1883. a do Jednoty byl

uveden 13. dubna 1884. Spolková budova byla vystavna r. 1884. na se-

verní stran Prahy. Avšak roku 1899. byla rozbourána a vtší a pk-
njší vystavna, a to na jižní stran vesniky. Není však ád ,,Texan"

nejstarším spolkem v Praze. Již roku 1878. byl tam zaražen ochotnický

spolek ,,Tyl" a r. 1882. tenáský svobodomyslný spolek, který však brzy

zanikl. Krom ,,Texana" je v Praze ješt spolek ,,Svojan", který náleží

k ,, Slovanské Podporující Jednot Státu Texas" (S. P. J. S. T.); zárove
jest tam nkolik eských katolických spolk.

Jiná eská osada v okresu Fayette jest osada v Bluff, anebo ,,Na

Bluffu," jež leží v krajin romantické a úrodné. Tam usadili se— jak jsme
již poznamenali — r. 1856. Valentin Kolíbal, Frant. Koza a Josef Janda,

Za Jandou pak pijeli r. 1860, jeho bratí Jan a Karel (oba již mrtvi)-

rodem z Trojanovic, a Ignác a Martin Pavlíkové z Palkovic na Morav.
Když pak roku 1869, v krajin té již 50 eských rodin žilo, vystavly si

zmínného roku na Bluff (na malém kopeku) devený kostelík, do nhož
dojíždl polský knz P, Felix Rogozinski. Roku 1874. vystavna škola

a roku 1876. fara, v níž se ubytoval zmínný knz. Éídil osadu asi ti
roky. Po jeho odchodu ujal se správy osady bluffské Elsasan, P. Ed.

Bruecklen, jazyka eského neznalý. V ase tom zarazil tam Jindich
Parma, rodem z Frenštátu, divadelní spolek, který však v krátce zanikl.

Fai-ma, jenž na Bluffu zastával úad uitelský, založil tam též roku 1879.

,,první texaský esko-moravský podporující spolek, který v r. 1883. pi-
stoupil k ,,II. . K. Ú. J." Roku 1888. utvoily se na Bluffu dva nové
spolky a to spolek ,,ss. Cyrilla a Methodje'' a spolek ,,Moravan'*. le-
nové vystavli sob za spoleného piinní spolkovou budovu. Dále za-

ražena tam byla dne 24. a 25. bezna r. 1889. ,,eská ímsko-katolická
Jednota Texaská", o které jsme se již díve obšírn zmínili.

Pozdji stal se Parma majetníkem rozsáhlého obchodu a zemel
jako zámožný muž. Teprve roku 1884. pibyl do osady bluffské první
eský knz, P. Josef Fabián, narozený v Krásn (též v Krásné) blíže

Val. Meziíí, jenž studoval gymnasium v Kromíži a bohosloví v Olo-
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lu~lletsvillsky farar, P. Alois Petr Netardus. Os ada pra,zska, ktera je za
svecena Panne l\1arii, jest dnes nejsilnejsi ceskou osadGu v Texasu. 

P. Julius Vitezslav Vrana narodil se 12. dublla roku 1866. ve 
SvatoboHcich u Kyjova na Morave. Gymnasium studoval v Kyjove 
a Brne; bohoslovi v Lovani v Belgii a v seminal'i sv. Jana v College
ville u St. Cloud v l\1illp..esote. Vysvecen byl 6. unora r. 1890. v Galve
stone v Texasu a 17. unora tehoz. roku ujal se spravy ceske katolicke 
obce bluffske v okresu Fayette, kde pobyv 5 roku, stal se - jak jiz 
}'eceno - fanirem v Praze. 

Do katolicke skoly v Praze chodi pres 200 ditek. 
ye vesnicce te je nekolik ceskych obchodfi, hostincu a sin nejstarsiho 

texaskeho spolku Cesko-Slovanske Podporujici Jednoty (C. S. P. S.) hidu 
"Texana" , ktery zarazen byl v Praze ku konci r. 1883. a do Jednoty byl 
uveden 13. dubna 1884. Spolkova budova byla vystavena r. 1884. na se
verni strane Prahy. Avsak roku 1899. byla rozbounina a vetsi a pek
nejsi vystavena, a to na jizni strane vesnicky. Nenit' vsak hid "Texan" 
nejstarsim spolkem v Praze. Jiz' roku 1878. byl tam zarazen ochotnicky 
spolek "Tyl" a r. 1882. ctenarsky svobodomyslny spolek, ktery vsak brzy 
zanikl. Krome" Texana" je v Praze je~te spolek "Svojan", ktery n~UeZi 
k "Slovanske Podporujici Jednote Statu Texas" (S. P. J. S. T.); zarovefi 
jest tam nekolik ceskych katoliekych spolku. 

Jina ceska osada v okresu Fayette jest osada v Bluff, anebo "Na 
Bluffu," jez leZi v krajine romauticke a lirodne. Ta,m usadili se - jak jsme 
jiz poznamenali - r. 1856. Valentin Kolibal, Frant. Koza a Josef Janda, 
Za Jaudou pak pfijeli r. 1860. jeho bratri Jan a Karel (oba jiz mrtvi). 
rodem z Trojanovic, a Igmtc a ~1artin Pavlickove z Palkovic na Morave. 
Kdyz pak roku 1869. v krajine t.e jiz 50 ceskych rodin zilo, vystavely si 
zmineneho roku na Bluff (na malem kopecku) dl'eveny kostelik, do nehoz 
dojizdel polsky knez P. :B'elix Rogozinski. Roku 1874. vystavena ~kola 

a roku 1876. fara, v niz se II bytoval zmineny knez. Ridil osad u asi tfi 
roky. Po jeho odchodu ujal se spravy osady bluffske Elsasan, P. Ed. 
Bruecklen, jazyka ceskeho neznalY. V case tom zarazil tam JincU'ich 
Parma, rodem z Frenstatu, divadelni spolek, ktery vsak.v knitce zanikl. 
Parma, jenz na Bluffu zastaval lIl'ad ucitelsky, zalozil tam tez roku 1879. 
"prvni texasky cesv.o-moravskY podporujici spolek, ktery v r. 1883. pH
stoupil k "II. R. K. U. J." Roku 1888. utvorily se na Bluffu dva nove 
spolky a to spolek "ss. Cyrilla a l\1ethodejel! a spolek "l\fora\ran'·. Cle
nove vystaveli sobe za spolecneho pl-icineni ~polkovou budov~. DaJe za
razena tam byla dne 24. a 25. brezna r. 1889. "Ceska Rimsko-katolicka 
.Tednota Texaska", 0 ktere jsme se jiz drive obsirne zminili. 

Pozdeji stal se Parma lllajetnikem rozsahleho obchodu a zemrel 
jako zamozny muzo Teprve roku 1884. pHbyl do osady bluffske prvni 
cesky kncz, P. Josef Fabian, narozeny v Knisne (tez v Krasne) blize 
Val. 11ezifici, jenz studoval gymnasium v Kromefizi a bohoslovf v 010-
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mouci. Bylt mužem x^ostavy slabé a chorý. Zemel na Bluff 26. bezna
r. 1886. Nástupcem jeho stal se opt Polák, P. Jan Wronski, jenž vy-

stavl nový a vtší kostel. Spravovav osadu až do roku 1889., odejel

do Polska, a 17. února roku 1890. uváz se ve správu osady ,,Panny
Marie svatého Ržence" fará Julius Vítzslav Vrána. Pobyv tam
pt rok, odebral se do Prahy, a nástupcem jeho ve Bluff stal se P. C.

J. Beneš, rodem z Chocn v okresu Vys. Mýtském v echách. Narodil

flt^W^P^OT^

f »

< >

Rev. C. J. Beneš.

'l>'Ii(ií) iIi i3DH!) «I"I'>DiI"Xi i|i'I> i
i|l 'a)t»(»«'itiIi iIi ii i|»»!

se 12, -bezna r. 1866. Gymnasium studoval ve Vysokém Mýt s vyzna-
menáním. Vstoupil r. 1887. do semináe v Hradci Králové, pijel o
Texasu v dubnu r. 1889., skonil studia bohoslovecká ve Victorii, Téx

,

a byl vysvcen dne 28. íjna r. 1890. na knze. Byl kaplanem v Haíletts-

ville, Tex., do r. 1892. Od 24. února r. 1892. byl faráem v Moultbii,

od 15. Ustopadu r. 1894. do 18. prosince r. 1897. faráem na Blúff,
Fayette Co., od té doby blahodárn psobí ve Weimar, Tex. Po niia
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mouei. Bylte muzem postavy slabe a chorY. Zeml'el na Bluffe 26. brezna 
r. 1886. Nastupeem jeho stal se opet Polak, P. Jan Wronski, jenz' vy
stavel novy a vetSi kostel. Spravovav osadu az do roku 1889., odejM 
do Polska, a 17. linora roku 1890. uvaz se ve spravu osady" ~,Panny 
Marie svateho Ruzence" feu'aI' Julius Vitezslav Vrana. Pobyv tam 
pet roku, odebral se do Prahy, a nastupcem jeho ve Bluffstal se P. C. 
J. Bene~, rodem z Chocne v okresu Vys. l\1ytske~ v Cechach .. Nai'odil 
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Rev. C. J. Benes. 

se 12. ·brezna' r. 1866. Gymnasium studoval ve Vysokem .Mjte s vyzna
menanlm. Vstoupil r. 1887. do seminare v Hradci Kralove, pfijei'do 
Tex~su v dubnu r. 1889., skoncil studia bohoslovecka ve Victorii,' Tex~, 
a byl vysvecen dne 28. fijna r. 1890. na kneze. Byl kaplanem v Ha1lettS
ville, Tex., do r. 1892. Od 24. unora r. 1892. byl fararem v Moill'tbrl, 
od 15. listopadu r. 1894. do 18. prosince r. 1897. faraJ-em 'ila' 'B'lnIte, 
Fayette Co., od te doby blahodarne pusobi ve Weimar, Tex'.'> Po nEhh 
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uial se správy P. Bedich Neubert (narodil se 30. ledna r. 1872, ve

Frýdku ve Slezsku. Vysvcen byl roku 1895. ve Victorii v Texasu.)

Nyní ídí osadu bluffskou Polák, P. Jos. Szimanski, jenž dojíždí zárove
do Ammannsville.

Asi 15 mil jihovýchodn od okres, msta La Grange, o nmž se

pozdji zmíníme, a asi 3 míle severn od msteka Weimaru, prostírá se

hvozd, na jehož okraji stojí eský katolický kostelík, fara, klášter a škola,

nkolik domk a rozsáhlé obchodní místnosti se mnoha pístavbami.

Místo toto jmenuje se Dubina, a rozsáhlé tamní obchodní místnosti

patí Jos. Petrovi, jehož životopis jest novým dkazem, že ve Sp. Státech

Cesko-katolický kostel v Dubin, Texas.

1 pi krušných nkdy poátcích, prací a pilností lze se dodlati znaného
blahobytu. Josef Petr narodil se r. 1845. v Tiché u Frenštátu na Mo-
rav. Otec jeho, jménem též Josef, nemoha sebe a svoji rodinu se 6

dtmi — 3 hochy, a 3 dvaty — uživiti, umínil si odjeti do Texasu.

Úmysl svj pak u.skutenil v ervnu roku 1856., kdy ješt s Valentinem
Haiduškem a jinými rodinami ze svého okolí v Brémách vsedl na jeden

nmecký malý plachetník a odplul do neznámé zem. Po 13-nedlní

plavb, plné svízel, dostal se Petr s ostatními do Galvestonu, odkudž,

jak již díve uvedeno bylo, pibyl do Catspring. Po té odebral se do
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ujal se spravy P. BedI-ich Neubert (nal'odil se 30. ledna 1'. 1872. ve 
Fl'ydku ve Slezsku. Vysvecell byl l'oku 1895. ve Victol'ii v Texasu.) 
Nyni Ndf osadu bluffskou Pohik, P. Jos. Szimanski, jenz dojfzdi zal'oven 
do AIlllllannsville. 

~.-4~""" •• _-- - -

Asi 15 mil jihovychodne od okres. mesta La Grange, 0 nemz se 
poz4eji zminime, a asi 3 mile severne od mestecka Weimaru, prostfra se 
h vozd, na jehoz okraji stojf cesky katolicky kostelfk, fara, klaster a skola, 
nekolik domku a rozsahle obchodni mfstnosti se mnoha pHstavbami. 

Misto toto 'jmenuje se Dubina, a rozsahle tamnf obchouni mistnosti 
patH Jos, Petrod, jehoz zivotopis jest novym dukazem, ze ve Sp. Statech , . 

(:eslw-lmtolicky kostel v Dubin\!, Texas. 

i pI'i kru~ny~h neku~T pocatcich, praei a pilnosti lze se dodelati znacneho 
ulahohytu. Josef Petr narodil se r. 1845. v Tiche u Frenstatu na 1\10-
rave. Otec jeho, jmenem Mz Josef, nemoha sebe a svoji rodinu se 6 
detmi - 3 hochy. a 3 devcaty - uziviti, uminil si odjeti UO Texasu. 
Umysl svuj pak uskutecnil v cervnu roku 18GG., kcl;y jcstc s Valentillem 
Haiuuskem a jinymi l'oulnami ze sveho okoli v B1'euulch vsedl na jeden 
nemecky maly plaelwtnik a ouplul do nezmlnH~ zeme. Po 13-nedelni 
l'L(t,vbe, pIne svizelft, dostal se Pet}' S ostatnfmi do Gaivestonu, odkudz, 
jak jiz dfive uvedeno bylo, pribyl do Catspring. Po te odebral se do -.. 
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okresu Fayette, kde u potoka Navidad zakoupil na úvr nco málo pdy
a pustil se s div^okou pírodou v zápas o existenci.

Ze všichni musili pracovati až do úmoru, chtli-li se neho dodlati,

neteba ani podotýkati, a že i Josef, tehdy llletý, místo navštvování
škol, jichž bylo tehdy v Texasu poídku, musel spolu tžce pracovati,

jest samozejmo.
Když r. 1861. vypukla válka, byl i Texas do víru jejího stržen, a

každý zbran schopný muž musil se postaviti do pole. Také nejstarší-

mu synu Petrovu, Janu, bylo se postavit v šiky konfederaních, Josef,

maje teprve 16 let vku, nebyl povolán k pluku, musil yšak dovážeti s

potahem za vojskem potraviny a vládní bavlnu do Mexika. Utrpení s

úkolem tímto spojená, jakož i celou tu pohnutou dobu, kdy nebyl si

nikdo životem jist, Josef šastn pestál. Bratr Jan však padl v boji.*)

Po válce šel se uit mladý Josef Petr emeslu kováskému; a \iáyz

se nkolik let emeslem tím živil, ujal se otcova hospodáství, pracuje

mimo to i v kovárn.
Štstí pak pilnému pracovníku pálo, a Petr pomalu piku-

poval sousední pozemky, tak že dnes vlastní pes 1,000 akr dobré p-
dy, na níž má obživu až na 20 eských rodin bu jako dlníci, anebo
nájemci.

Avšak nejenom farmaení, ale i obchod, jejž obezetn vede, vy-

náší mu slušný peníz. Le když domohl se blahobytu, nezpyšnl, jako
mnozí jiní, a též nepestal býti tím pilným, starým pracovníkem. Bu
buší v kovárn do kovadliny, bu pracuje na poli, anebo se otáí v ob-

chod.
Dti své vede ku práci, o níž je pesvden, že jest nejlepší záru-

kou blahobytu a jíž se domohl slušného jmní. Též zastával mnohé
estné úady. V Dubin, jak osadu sám pojmenoval, byl ustanoven
prvním poštmistrem a za poslance do státního snmu byl zvolen již dva-

kráte, což jest dkazem pízn, jaké se u obanstva v okresu Fayette

tší. Dlužno ješt podotknouti, že již zprvu jmenovaný kostel vystavn
byl r. 1877., Škola r. 1875. a klášter r. 1886.

Dojíždí tam P. Karel Beneš z Weimaru v okresu Colorado. Také
sluší zmíniti se, že 19. bezna r. 1885. uveden byl v Dubin do Jednoty
. S. P. S. ád ,, Navidad". **)

Asi 4 míle severn od Bluff leží msto La Graiige. Má 2392 oby-

vatele a je sídlem okresu Fayette. Je to nmecké msto ; eských rodin

je tam asi 12.

*) Naši vvstliovalci byli skoro vesms smýšlení protiotrokáského, ímž ovšem na sebe
popudili otrokáe tou mrou, že bylo jim od nich zakoušeti všelikého pronásledování.
Proto skrývali se v lesích a spali v dutých stromech, zakoušejíce velikých bd. Tenkráte
žádné zboží ze severovýchodu do Texasu nepicházelo a z Mexika do^^ážené bylo velmi drahé.
Také stílelo se po lidech, kteí se chtli vojn vyhnouti, jako po zajících; kdo však byl dopa-
den, musil na vojnu,

**) Ješt jeden spolek je v Dubin a to ád ,, Dubina", který se pipojil ku Slovanské

Podpor. Jednot Státu Texas (S. P. J. S. T.)
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okresu Fayette, kde u potoka Navidad zakoupil na liver neeo m::ilo pudy 
a pustil se s di ~Tokou pHrodou v zap as 0 existenei. 

Ze vsiehni musili praeovati az do -limoI'u, ehteli-li se neceho dodelati, 
neti'eba ani podotykati, a ze i Josef, tehdy 11lety, misto navstevovanf 
skol, jiehz bylo tehdy v Texasu pofidku, musel spolu tezee praeovati, 
jest samozl·ejmo. 

Kdyz r. 1861. vypukla valka, byl i Texas do viru jejiho strzen, a 
kazdJ~ zbrane sehopny muz musil se postaviti do pole. Take nejstarsi
mu synu Petrovu, Janu, bylo se postavit v siky konfederacnich. Josef, 
maje teprve 16 let veku, nebyl povohin k pluku, musil vsak dovazeti s 
potahem za vojskem potraviny a vladni bavlnu do Mexika. Utrpeni s 
-(llrolem timto spojena, jakoz i celou tu pohnutou dobu, kdy nebyl si 
llikdo zivotem jist, Josef st'astne prestal. Bratr Jan vsak padl v boji. *) 

Po valee ;el se ucit mlady Josef Petr remeslu kovarskemu; a kdyz 
se nekolik let remeslern tim zivil, ujal se oteova hospodarstvi, pracuje 
mirno to i v kovarlle. 

Stesti pak pilnemu pracovniku pi'alo, a Petr pomalu pfiku
pova.l sousedni pozemky, tak ze dnes vlastni pres 1,000 akru dobre pli
dy) na niZ rna obzivu az lla 20 ceskych rodin bu<f jako delniei, anebo 
najemci. 

Avsak nejenom farmareni, ale i obchod, Je.1Z obezretne ved~, vy
nasi rnu slusny" peniz. Lee kdyz domohl se blahobytu, nezpy;nel, jako 
mnozi jini, a tez lleprestal byti tim pilnym, starym pracovnikem. Bud' 
busi v kovarne do kovadliny, bu<f pracuje na poli, anebo se otaci v ob
chode. 

Deti sve vede ku praci, 0 niz je presvedcen, ze jest nejlepsi zaru
kou blahobytu a jiz se domohl slusneho jmeni. Tez _ zastaval mnohe 
cestne lirady .. V Dubine, jak osadu sam pojmenoval, byl ustanoven 
prvnim postmistreIn a za poslance do statlliho snemu byl zvolen jiz dva
krate, coz jest dlikazem pfizne, jake se u obcanstva v okresu Fayette 
tesl. Dluzno jeste podotknouti, ze jiz zprvu jmenovany kostel vjrstaven 
byl r. 1877., f;kola r. 1875. a klaster r. 1886. 

Dojizdf tam P. Karel Bene; z vVeimaru v okresu Coloradp. Take 
slusi zminiti se, ze 19. brezna r. 1885. uveden byl v Dubine do Jednoty 
C. S. P. S. rad "Navidad". **) . . .. 

Asi 4 mile severne od Bluff lezi mesto La Grange. 11a 2392 oby
vatele a je sidlem okresu Fayette. J e to nemecke mesto; ceskyeh rod in 
je tam asi 12. 

{~) ~a;:;i yystehovalci hyli skoro yesmes smyslen£ protiotrok:li'skeho, Cfmz ov~em na sebe 
popudili otrok!He tOll mcrou, ze bylo jim od nich zakouseti vsehkeho pronasledovanL 
Proto skr~~vali se v lesich '\ spali v dutfch stromech, zakousejfce velikych bed. Tenkrate 
Hune zboZi ze severovychodu do Texasu nepfichazelo a z Mexika dovazene bylo yelmi drahe. 
'Take stHlelo se po lidech, kteH se chteIi vojne vyhnouti, jako po zajicich; kdo vsak byl dopa
den, musil na vojnu. 

*'X-) Jeste jeden spolek je \" Pubine a to i-ad "Dubina", ktery se pfipojil ku Sloyanske 
Podpor. Jednote Statu Texas (S. P . .T. S. T.) 
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V mst tom psobí již po dlouhá léta Augustin Haidusek, jenž

narodil se 19. záí 1845. ze selské rodiny v Myším, ležícím mezi Píbo-
rem a Frenštátem na Morav.

Do školy chodil od r. 1850. do 1856., kdy se otec jeho Valentin

vysthoval do Ameriky a to do Catspring, Texas. Pozdji odsthoval
se do Dubiny. Další struná data života Augustina Haiduška jsou tato:

' #

us JJejiJl.l/ Ueck/tv Amer/ck.t/ch. 

V meste tom pusobi jiz po dloulut leta Augustin Haidusek, jenz 
narodil se 19. zaN 1845. ze selske rodiny v My~im, leZieim mezi PNbo
rem a Frenstatem 11a Morave. 

Do skoly ehodil od r. 1850. do 1856., kdy se otee jeho Valentin 
vystehoval do Ameriky a to do Catspring, Texas. Pozdeji odstehoval 
se do DUbiny. DalSi Rtrl1~na data zivota Augustina Haiduska jsou tato: 

s 
I 

Augustin Haidusek. I 
, II • t. I I I tIl f I iI 14l++! If :f I II i if ! I I J f t f Jf' Jf '11'110 J I I I f :I 

v zaN r. 1864. vstollpil jako dobl'oyolnik do konfeuprat'ni armady 
a slouzil az do 4. cervna r. 1865., kdy obcanslni vl:ilka byla skoncena. 
Kdyz pak mu 23. prosince r. 1867. otee zeml'el, ehoclil Haidusek kl'a
jem, praeuje, co se InU dalo. Roku 186U, zacal stlldovati v meste La 
Grange u firmy Jarmon a Cross pniva, a 24. prosince 1'. IH70. dostal 
povolenf ku provozovani pravnicke prakse ye statu rrexas. 

V kvetnu r. 1872. se ozenil s deel'ou Jana Becky (Becaka) ze Vse
tina z 1Ioravy,t) nacez asi 4 mesice vyucoval v Rossprairii. R. 1874. 

Anna Haldu~kov:i. byvala Bcckova, narodila~e v okresu Austin v Texasu. 
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byl ustanoven od guvernéra Richarda Cokea veejným notáem. *)

V dubnu r. 1876. byl zvolen za mayora — starostu msta La Grange a za

stával úad starosty po 3 roky. Roku 1880. byl zvolen na demokrati-

ckém lístku okres Fayette a Lee za poslance do zákonodárný, a pii-
nním jeho pijat byl zákon, povolující vyuovati eštin na státních

školách. Roku 1884. byl zvolen za okresního soudce a zstal jím až do
15. listopadu r. 1890.

Roku 1891. koupil týdenník ,,Svobodu", jenž byl založen na akcie,

a jehož prvé íslo vyálo 15. prosince 1885. Jest to asopis demokrati-

cký a tší se dosti velké pízni mezi texaskými krajany.

Roku 1897. zvolen byl za pedsedu ,,První národní banky" v La
Grange ; úad ten zastává do dnes. Je poctivým mužem a zásadním
demokratem.

,,Svoboda" však není prvním eským asopisem v Texasu. Již

roku 1879. vydával v La Grange zvnlý už eský student Frant. J.

Glueckmann asopis ,,Texan". Týdenníku toho vŠak vyšlo jen asi 20

ísel. List pak vykoupil Frant. Lidiak a dal mu jméno ,, Slovan". Dne
1. srpna eeného roku vydal Lidiak první íslo ,,Slovana" a na jae
roku 1885. prodal list Jos. S. adovi,**) který se roku 1884. do Texasu
pisthoval. -ada vydával list s rolnickou pílohou ,,Rolník Te-

xaský", rovnž v La Grange. V píloze té uveejnil saze ,,Slovana"
Fr. Fabián — nyní vydavatel ,,Obzoru" v Hallettsville v Texasu—lánek
,,Naše ženy", ve kterém vychvaloval pracovitost' a šetrnos eských
žen, zároveíi tvrd,- že v Americe zrozená žena, stane-li se chudou
vdovou, trpí spíše hlad, než-li by pracovala ; je-li však konen dohnána
bídou do krajností, že hledá útoišt v neesti a zloinu. lánek ten

peložil Haidušek, se kterým ada v politických a národních otázkách

nesouhlasil do angliiny a uveejnil jej v tamních anglických novinách,

doloživ k nmu, že nikdy nedopustí, aby americké ženy v Texasu jakým-
koliv zpsobem byly hanny. adovi ovšem z toho nevzešlo nic dobré-

ho. Amerití obané svolali do soudního domu v La Grange ,,indigna-

ní" schzi, na které postaven byl Cáda mimo ochranu zákona a jemu
naízeno, aby bhem tí dn opustil La Grange, nechce-li býti k tomu
donucen násilím. Jednání to však vyvolalo rozhoení moravského
a eského lidu po celém Texasu a též jinde, a ada byl vybídnut, aby
toho rozkazu nedbal. Vzdoroval tedy až do 6. kvtna roku 1886., kdy
pece byl donucen La Grange opustiti. Tiskárnu pesthoval do Bryan
v okresu Brazos a tam vydával ,,Slovana" až do prosince roku 1886.,

kdy jej prodal Ed. A. Krallovi ; Hugo Chotek, nyní v Clevelandu, stal

se jeho redaktorem. Pozdji pešel ,,Slovan" do rukou akcionáv
a Josef Bunata, nyní v Chicagu, redigoval jej až do prosince r. 1889.,

*) Úad ten mže dostati každý muž jazyka anglického znaly, teba jen ofi zadati.

**) O adovi zmíníme se se obšírnji v djinách msta Chicaga.
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byl ustanoven od guvernera Richarda Cokea verejnym notarem. 'l!-) 
V dubnu r. 1876. byl zvolen za mayora - starostu mesta La Grange a za 
staval lHad starosty po 3 l'oky. Roku 1880. byl zvolen na dernokrati
ckem listku okresu Fayette' a Lee za poslance do zakonodarny, a pri<~i
nenim jeho prijat b.yl zakon, poYolujici vyucovati cestiue ua stahtich 
skolach. Roku 188-1. byl zvolen za okresniho soudce a zustal jim az do 
15. listopadu r. 1890. 

Roku 1891. koupil tydennik "Svobodu", jenz b,yl zalozen na akcie, 
a jehoz prve cislo vyslo 15. prosince 1885. Jest to casopis demokrati
cky a teSl se dosti velke pi'izni mezi texaskymi krajany. 

Roku 1897. zvolen byl za predsedu "Prvni narodni banky" v La 
Grange; urad ten zastava do dnes. Je poctivym muzem a zasadnim 
demokra tern. 

* 
"Svoboda" vsak neni prvnim ceskym casopisem v Texasu. Jiz 

roku 1879. vydaval v La Grange zvecnely uz cesky student Frant. J. 
Glueckmann easopis "Texan". Tydenniku toho v~ak vyslo jen asi 20 
eisel. List paIr vykoupil Frant. Lidiak a dal mu jrneno "Slovan". Dne 
1. srpna receneho roku vydal Lidiak prvni cislo "Slovana" a na jafe 
roku 1885. prodal list Jos. S. Gadovi,*i(·) ktery se roku 1884. do Texasli 
pHstehoval. .Gada vyda val list s rolnickou prHohou , ,Rolnik rre
xasky", rovnez v La Grange. V pi'iloze te uvei'ejnil sazec "Slovana" 
Fr. Fabian - nyni vydavatel "Obzoru" v Hallettsville v Texasu-clanek 
"N ase zeny", ve kterem vyeh valoval pracovi tost' a setrnost' ceskich 
zen, zaroverr t'Trde,. ze v Americe zrozEma zena, stane-li se chudou 
vdovou, trpi spiSe hlad, nez-Ii by pracovala ; je-li vsak kOllecne dohnana 
bidou do krajnosti, ze hleda lltociste v neresti a zlocinu. Glanek ten 
pfelozil Haidusek, se kteryrn Gada v politiekych a narodnich otazkach 
nesouhlasil do angliciny a uver~jnil jej v tarnnich anglickych novinach, 
doloziv k nemu, ze nikdy nedopusti, aby americke zeny v Texasu jakJ~m
koliv zpusobem byly haneny. Gadovi ovsem z toho nevze~lo nic dobre
ho. Americtf 0 bcane svolali do soudniho dom u v La Grange "indignac
ni" schuzi, na ktere postaven byl Gada mimo ochranu zakona a jemu 
nai'izeno, aby behem tfi dnu opustil La Grange, nechce-li byti k tomu 
donucen nasilim. Jednani to vsak vyvolalo rozhorceni moravskeho 
a ceskeho lidu po celem Texasu a tez jinde, a Gada byl vybidnut, aby 
toho rozkazu nedbal. Vzdoroval tedy az do 6. kvetna roku 1886., kdy 
pfece byl donucen La Grange opustiti. Tiskarnu prestehoval do Bryan 
v okresu Brazos a tam vydaval "Slovana" az do prosince roku 1886., 
kdy jej prodal Ed. A. Krallovi; Hugo Chotek, nyni v Clevelandu, stal 
se jeho redaktorem. Pozdeji presel "Slovan" 'do rukou akcionaruv 
a Josef Bunata, nyni v Chicagu, redigoval jej az do prosince r. 1889., 

*) Urad ten mUl.e dostati kazdy muz jazyka anglickeho znal)\ treba jen on zadati. 
**) 0 Cauovi zmfnfme se sa obSfrneji v .;lejioach mesta Chicaga. 
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kdy list zanikl. Po zániku ,, Slovana" odsthoval se Ed. A. Krall do
Schuyler v Nebrasce, odkudž odejel do Milwaukee ve Wisconsinu, kde
poal opt vydávati eské noviny, jež však záhy zanikly.

Jiným vynikajícím echem v La Grange byl Frant. Škarda, jenž

dokonal tam život svj v kvtnu roku 1900.

Byl jedním z esko-amerických noviná, jemuž ureno bylo vypiti

kalich hokosti života novináského až na dno. Narodil se v jednom
venkovském hostinci blíže Strakonic dne 13. ervna roku 1848. Vycho-
ván byl ásten u pátel své matky a ásten u cizích lidí, ježto jeho

nevlastní otec k nmu mnoho lásky nechoval. Vlastního otce ani nepo-

znal. Pozdji byl zamstnán v obchod jakéhosi Chlumeckého v Praze.

Do Ameriky pibyl r. 1868., a v Novém Yorku se vyuil doutníkáství.

Poznav však záhy, že by tam zakrnl, odejel hned, jakmile uml
trochu pracovat, do msta Troy ve státu New York. Roku 1871. pijel

do Clevelandu v Ohiu, odkudž odebral se do Bucyrus v témže státu.

Na jae roku 1875. poal v Clevelandu vydávati s L. J. Paldou
,,Dlnické Listy". Do podniku toho dal veškeré své úspory, trnáct
set dollar, což znamená, že jen za jeho peníze byl podnik ten založen

— nikdo niím mu nepispl. Dlnictvo však listu toho nepodporovalo,

a tu se není emu diviti, že Škarda zápasil s nedostatkem.
Roku 1877. pesthovány byly ,,Dlnické Listy" do New Yorku,

kde však na n ekal truchlivý konec. Když se už zdálo, že existence

listu je zabezpeena, povstalo mezi Škardou a jeho dlníky nedorozu--

mní, a neblahý pomr ten stával se denn nesnesitelnjším. Ob stra-

ny prý chybily — jisto však jest to, že Škarda mohl velmi snadno vlíd-

ným slovem a rozumnou domluvou vše odvrátiti. To však patrn nesrov-

návalo se s jeho nesprávným pojmem o vlastní dstojnosti ; zde práv
vystupovaly jeho nešastné vady do popedí.

Žádosti, ba asto i pouhé dotazy dlník byly s ostrými poznám-
kami odmítány, a tak vypukla stávka, jež mla pozdji za následek zalo-

žení ,, Dlníka Amerického" a zánik ,,Dlnických List".
Po pádu listu svého odsthoval se Škarda, jsa naprostým chua-

sem, do La Grange, kde se až do své smrti živil doutníkástvím. Byl
mužem -poctivým, pevných zásad, ale též velice neústupným, umínným
a pánovitým.

Jihozápadn od okresního msta La Grange a asi pt mil severo-

západn od Prahy leží msteko Flatotiia, které má 1210 obyvatel, vt-
šinou Amerian. V okolí msteka však žije mnoho moravských ro-

din. Je tam ád ,,Svojan" (S. P. J. S. T.)

Nemén jest okolí nmeckého msteka Schulenburgu (1149 oby-

vatel) moravským lidem hust osazeno.

Dvanáct mil severn od Fayetteville leží vesnika WarrentoM, kde

je dosti úhledný katolický kostel, k nmuž náleží 92 rodiny, rozliných

národností, nejvíce však eských krajan. Kostel byl vystavn roku

100 .Dejiny Cec/dw Amel'tckYcll. 
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kdy list zanikl. Po zaniku "Slovana" odstehoval se Ed. A. Krall do 
Schuyler v Nebrasce, odkudz odejel do Milwaukee ve Wisconsinu, kde 
pocal opet vyda,vati ceske noviny, jez vsak %ahy zanikly. 

Jinym vynikajicim Cechem v La Grange byl Fl'ant. Skarda, jenz 
dokonal tam zivot svuj v kvetnu roku 1900. 

Byl jeclnim z cesko-americkych novinafii, jemuz urceno bylo vypiti 
kalich hofkosti zivota novinaI'skeho az na dno. N arodil se v jednom 
venkovskem hostinci blize Strakonic dne 13. cervna roku 1848. Vycho
van byl castecne u pI'atel sve matky a castecne u cizich lidi, jezto jeho 
nevlastni otec k nemu mnoho lasky nechoval. VhLstniho otce ani nepo
znal. Pozdeji byl zamesinan v obchode jakehosi Chlmneckeho v Praze. 
Do Ameriky pribyl r. 1868., a v N ovem Yorku se vyucil dontnikal'std. 

Poznav vsak zahy, ze by tam zakrnel, odejel hned, jakmile nmel 
tl'ochu pracovat, do mesta Troy ve .statu New York. Rokn 1871. pfijel 
do Clevelandn v Ohin, odkudz odebral se do Bucyrus v temze statu. 

Na jare rokn 1875. pocal v Clevelandu vydavati s L. J. Paldou 
"Delnicke Listy". Do podniku toho dal veskere sve USpOl'Y, ctrnact 
set dollaru, coz znamena, ze jen za jeho penize byl podnik ten zalozen 
- nikdo nicim mu nepl-ispel. Delnictvo vsak listu toho nepodporovalo, 
a tu se neni cemu diviti, ze Skarda zapasil s nedostatkem. 

Roku 1877. pl'est8hovany byly "Delnicke Listy" do New Yorku, 
kde vsak na ne cekal truchlivy konec. Kdyz se uz zdalo, ze existence 
listu je zabezpecena, povstalo mezi Skardou a jeho delniky nedorozu-' 
meni, a neblahy pomer ten staval se denne nesnesitelnejblm. Obe stra
ny pry chybily - jisto vsak jest to, ze Skarda mohl velmi snadno vlfd
nym slovem a rozumnou domluvou v~e odvratiti. To vbak patrne nesrov
navalo se s jeho nespravnym pojmem 0 vlastni dftstojnosti; zdet' prave 
vystupovaly jeho nest'astne vady do popl·edi. 

Zadosti, ba casto i pouhe dotazy delnikft byly s ostrymi pozmim
kami odmitany, a tak vypukla stavka, je.z mela pozdeji za nasledek %alo
zeni "Delnika Americkeho" a zanik "Delnickych Listft". 

Po padu listu sveho odst8hoval se Skarda, jScL naprostym chud'a
sem, do La Grange, kde se az do sve smrti zivil doutnilnH·stvim. Byl 
m uzem 'poctivym, pevnych zasad, ale tez velice nellstupnym, nmfnenym 
a panovitym . 

. Jihm~apadne od okl'esniho mesta La Grange a asi pet mil severo
zapadne od Prahy lezi mestecko Flatonia, ktere m<L 12100byvatelft, vet
sinon Americanft. V okoH mestecka vsak zije mnoho moravskych 1'0-
din. .Te tam fad "Svojan" (S. P. J. S. T.) 

N emene jest okolf l1(~meckeho mcstecka Schulenburgu (1149 Ob~T
,"atelft) moravskym lidem hust8 osazeno. 

DYamlct mil se,'erne od Fayctteville lczi vesnicka Warrenton, kde 
je dosti uhledny katolicky kostel, k nemuz milezi 92 rodiny, rozlicnych 
narodnosti, nejvice v;'ak ceskych krajanti. Kostel byl v,Ystuven roku 
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1886. Je tam též eský katol, spolek rytí sv. Martina— první rytí-

ský spolek v Texasu — založený r. 1889.

Do osady warrentonské dojíždí dosud P. Josef Chromík z Fayette-

ville.

Asi 13 mil jihovýchodn od La Grange je Atnmatinsville, jež leží

mezi osadami Bluffem severn a Dubinou jižn. První eští osadníci

jsou tam od roku 1874.

Roku 1889. koupil Filibert Fischer ti akry pozemku od státu a

daroval je katolické osad. Téhož roku daroval Moravan, Josef Vacek,

3 a tvr akru a Theofil Heller 5 akr, takže kostelní fundace sestává

z 11 a tvr akru. Se stavbou kostela zapoato v beznu svrchu ee-
ného roku. Dojíždí tam polský knz z Bluff. Je tam ád ,,Jaroslav"

(S. P. J. S. T.) a ád ,,Jaroslav ze Šternberka" (. S. P. S.). Pebývá
tam jeden z nejstarších eských osadník okresu Fayette, Josef Horák,

jehož bratr Jan žije v nedaleké Praze.

Také v Cisteru je eský katolický kostel, do nhož dojíždí eský
knz z Prahy.

V Etigle je ád ,, František Palacký" (S. P. J. S. T.). ád ,,Ko-

perník" téže Jednoty je v Rožnov, Tex.

Smíšená osada, mající za osadníky eské a nmecké rodiny, je v

St. John. Škola vystavna byla r. 1882., kostel r. 1888. a fara r. 1894.

Prvním eským duchovním správcem osady sv. Jana byl P. Josef

Hudeek, rodem ze Švábenic na Morav. Po nm nastoupil P. Meth.

Vaculík, pak tam dojíždl P. Julius Vítzslav Vrána z Prahy, a nyní je

tam P. Bedich Neubert.

Konen jsou ješt moravské osady v okolí msteek Westpoint,

Cedar, Ward, Plum, Ruthersville, Oldenburg a Nechanic, kde žije jeden

z nejstarších texaských ech, V. Matjovský.

Jižn od okresu Fayette leží okres Lavaca, jenž má svoje jméno

od eky Lavaca, která protéká jeho stedem. ece té dáno jméno fran-

couzským badatelem a cestovatelem Robertem de La Sallem, který na-

leznuv cestou velké množství buvol, pasoucích se na bezích oné eky,
pojmenoval ji Les Vaches. Španlové pak peložili výraz ten na La
Vaca, což v jejich jazyku má týž význam— kráva.

Okres byl zízen roku 1846. z nkolika jiných, nyní samostatných

okres, a byl tehdy nepehlednou prérií, na níž prohánla se stáda po-

lozdivoilého dobytka; tu a tam, na úrodnjších místech, byla bavlnová

a kukuiná pole, vzdlávaná skoro vesms otroky — ernochy.

Hlavní obchod byl s bavlnou a dobytkem do sousedního Mexika.

Po válce však, od roku 1865. — 70. obchod s bavlnou nejenom v okresu

Lavaca, ale i jinde v Texasu ochabl, ponvadž ernoši, kteí ped tím

veškerou práci obstarávali, byli na svobodu propuštni a zadarmo více
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1886. Je tam tez cesky katol. spolek rytirfi sv. Martina - prvni rytil'
sky spolek v Texasu -- zalozeny r. 1889. 

Do osady warrentonske dojizdi dosud P. Josef Chromcik z Fayette-
ville. 

Asi 13 mil jihovychodne od La Grange je Ammannsvil1e, jez lezi 
mezi osadami Bluffem severne a Dubinou jizne. Prvni cesti osadniCi 
jsou tam od roku 1874. 

Roku 1889. koupil Filibert Fischer tN akry pozemku od statu a 
daroval je katolicke osade. Tehoz roku daroval Moravan, Josef Vacek, 
3 a ctvrt' akru a Theofil Heller 5 akru, takze kostelni fundace sesta va 
z 11 a ctVl't' akru. Se stavbou kostela zapocato v bi'eznu svrchu rece 
neho roku. Dojizdi tam polsky knez z Bluff. Je tam hid "Jaroslav" 
(S. P. J. S. T.) a fad "Jaroslav ze Sternberka" (8. s. P. S.). pr'ebyva 
tam jeden z nejstarsich ceskych osadniku okresu Fayette, Josef Horak, 
j ehoz bratr Jan zije v nedaleke Praze. 

Take v Cistern je cesky katolicky kostel , do nehoz dojizdi cesky 
knez z Prahy. 

V Engle je i'ad "Frantisek Palacky" (S. ' P. J. S, T.). Rad " Ko
pernik" teze J ednoty je v ~oznove, Tex. 

SmiSemt osada, majici za osadniky ceske a nemecke rodiny , je v 
St. John. Skola vystavena byla r. 1882. , kostel r. 1888. a fara 1'. 1894. 

Prvnim ceskym duchovnim spntvcem osady sv. Jana byl P. Josef 
Hudecek, rodem ze Svabenic na Morave, Po nem nastoupil P. Meth. 
Vaculik, pak tam dojiZc1e1 P. Julius Vitezslav Vrana z Prahy, a nyn~ je 
tam P. Bedfich Neubert. 

Konecne jsou jeste llloravske osady v okoli mestecek 'Vestpoint, 
Cedar, 'Yard, Plum, Ruthersville, Oldenburg a Nechanic, kde zije jeden 
z nejstarsich texaskych C~chu, V. MatejovskY. 

- --_11-- -. __ - -
JiZne od okresu Fayette lezi okres Lavaca, jenz rna svoje jrneno 

od i'eky Lavaca, ktera proteka jeho sUedem. Rece te dana jrneno fran
couzskym badatelern a cestovatelem Robertern de La Sallem, ktery na
leznuv cestou velke mnozstvi buvol U, pasoucich se na bi'ezich one i'eky , 
pojmenoval ji Les Vaches. Spanelove pak pi'elozili vyraz ten na L a 
Vaca, coz v jejich jazyku ma tyz vyznam - kl'<lva. 

Okres byl zHzen roku 1846. z nekolika jinych, nyni samostatnych 
okresu, a byl tehdy nepi'ehlednou prerii, na niz prohanela se stada po
lozdivociIeho dobytka; tu a tam, na "l1rodnejsich mistech, byla bavlnova 
a kukuficna pole, vzd'elavana skoro vesmes otroky - cernochy. 

Hlavni obchod byl's bavlnou a dobytkem do sousedniho jyfexika, 
Po valce vsak, ad roku 1865. -70. obchod s bavlnou nejenom v okresu 
Lavaca, ale i jinde v Texasu ochabl, ponevadz cernosi , kteH pi'ed tim 
veskerou praci obstaravali, byli na svobodu propubteni a zadarmo vice 
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pracovati nechtli. Proež pohodlní plantážníci vnovali se obchodování

s dobytkem, dokud ho bylo dostatek.

Pozdji, když pisthovalc, hlavn Nmc a Moravan pibýva-

lo, prodávali anebo pronajímali plantážníci jim své pozemky a také er-

nochm.
Prvý Moravan, jenž pibyl do okresu Lavaca, byl Alois Klimíek

z Frenštátu na Morav. Pibyl r. 1856. do okresu Fayette, a to do

Bluff, odkudž r. 1858. pisthoval se do okresu Lavaca. Jest již mrtev.

Roku 1860. pak pibyli pímo ze starých vlastí: Josef Kuta z Drholce

u Píbora, jenž zemel r. 1880. v Hallettsville: zvnlý Jan Satský (Sa-

cký) narozen v Myším u Píbora; zemelý Josef Kahánek z Rychaltic h.

a okr. Místek: Jan Moris z Kozlovic u Frenštátu ; Václav Michna, z Pal-

kovic u Místku : zemelí Václav Kuboš ze Sklenova a Martin Chaloupka

z Netolic v echách: Ondej Matula z Mrkovic u Místku, který zemel
nedaleko osady Moravie: zvnlí Jan Matušek, Frant. Bosák a dosud

žijící Frant. Bjálek (všichni ti z Dobré u Frýdku ve Slezsku.)

Roku 1870. pibyl do okresu Lavaca Josef Šastný, rodem z Ka-

teinic u Jablunkova, který již roku 1856. s otcem svým Josefem do

Catspringu pibyl. (Otec Josefa Šastného zemel na své farm na blíz-

ku Catspring).

Než pak se rok s rokem sešel, pibylo nkolik moravských rodin

z okresu Fayette a pak každoron našinc tam pibývalo, tak že již r.

1880. bylo 400 moravských a eských rodin v okresu Lavaca.

V potu' tváe musili osadníci ti pustiny v úrodná pole promovati
a polní plodiny, hlavn bavlnu a kukuici, na trh dovážeti, mnohdy až

na dálku 100 angl. mil. Teprve postavením železnice roku 1887. poal
okres vzkvétati a osadníkm dailo se lépe. Nyní žije v okresu tom
900 esko-slovanských rodin, vtším dílem Moravan, málo jen Cech
a Slezan. Okresním mstem je Hallettsville. Má 1457 obyvatel a zalo-

ženo bylo r. 1839. Sídlem okresu stalo se r. 1852. V Hallettsville jest katoli-

cký kostel, pkná kamenná budova ku cti Nejsv. Srdce Pán zasvcená.

Kámen do základ k nmu byl dovážen zdaleka, k emuž užíváno bylo

nkolika spežení vol. Se stavbou poala chudá osada r. 1873., a dílo

dokoneno r. 1881. Chrám ten stál 35.000 dollar.

Východn od kostela je ženský klášter, jenž má pod správou aka-

demii pro dívky a osadní školu. V akademii vyuuje se ei eské,

anglické, nmecké a jiným pedmtm, jako: runí práci, hudb a t. d.

;

zpvu vnuje se zvláštní pozornos. Osada je smíšená. Nmci tvoí
v ní vtšinu. Osadu tu obstarávali amerití a nmetí knží až do roku

1895., kdy stal se tam prvním eským faráem P. Alois Petr Netardus

z Frenštátu na Morav, který studoval a byl vysvcen na knžství ve

Viktorii v Texasu. Po nm byl v osad té faráem P. Julius Vítzslav

Vrána.

Spravoval osadu až do roku 1905.
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pnlcovati nec-bteli. Procez pobodlui plantaznici venoyali se obchodovani 
s dobytkem, dokud bo bylo dostatek. 

Pozdi"ji, kdyz pi'istehovalcft, hlavne Nemcft a MOl'avanft pHbyya-
10, proehivali anebo prouajimali plantaznici jim sY(~ pozemky a take eer
nochftm. 

Prvy ~Ioravan, jenz pl'ibyl do okresu Layaca, byl Alois Klimieek 
z Frenstatn na Morave. PHbyl 1'. 1856. do okresu Fayette, a to do 
Bluff, odkudz r. 1858. pHstehoval se do okresu Lavaca. Jest jiz mrtev. 
Rokn 1860. pak pHbyli pHmo ze starych vlasti: Josef Kutae z Drholce 
u PHbora, jenz zemrel r. 1880. v Hallettsville; zvecnely Jan Satsky (Sa
cky) narozen v Mysim u PfibOl'a: zemrely Josef Kaluinek z Rychaltic h. 
a okr. Mistek; Jan Moris z Kozlovic u Frenstatu ; Vaclav Michna, z Pal
kovic u ~1istku: zemi'eli V~lclav Kubos ze Sklenova a Martin Chaloupka 
z Netolic v Cechach:' Ondrej Mat'ula z Merkovic u Mistku, ktery zeml'el 
nedaleko osady Monlvie: zvecneli Jan Matusek, Frant. Bosak a dosud 
zijici Frant. Bjalek (vsichni tH z Dobre u Frydku ve Slezsku.) 

Roku 1870. pl'ibyl do okresu Lavaca Josef St'astny, rodem z Ka
tel'inic u Jablunkova, ktery jiz roku 1856. s otcem svym Josefem do 
Catspringn pl'ibyl. (Otec Josefa St'astneho zeml'el na sve fanne na bliz
ku Catspring). 

Nez pak se rok s rokem sesel, pi'ibylo nekolik moravskych rodin 
z okresu Fayette a pak lrazdorocne nasincft tam pi'ibyvalo, tak ze jiz 1'. 

1880. bylo 400 mo1'avskych a eeskych rodin v okresu Lavaca. 

V potu' tval'e musHi osadllici ti pustiny v u1'odna pole p1'omefiovati 
a poln! plodiny, hlavne bavlnu a kukul'ici, na trh dovcizeti, mnohdy az 
na elalku 100 augl. mil. Tep1've postavenim zeleznice 1'oku 1887. poeal 
okres vzkvetati a osadnikum dai'Ho se lepe. Nyni zije v okresu tom 
900 cesko-slovanskych rodin, vetsim dilem Moravanft, malo jen Cechft 
a Slezanft. Okresnim mestem je Hallettsville. Ma 1457 obyvatelft a zalo
zeno bylo 1'.1839. Sidlem okresu stalo se r. 1852. V Hallettsville jest katoli
cky kostel, pekna kamenna budova ku cti Nejsv. Srdce Pane zasvecem1. 
Kamen do zakladft k nemu byl c10vazen zdaleka, k cemuz uzivano bylo 
nekolika spl'ezeni voHL Se sta vbou pocala chuda osada r. 1873., a dilo 
dokonceno 1'. lR81. Chl'<lm ten stal 35.000 dollarft. 

Vychodnp od kostela je zensky Idaster, jenz ma pod spravou aka
demii pro divky a osadni skolu. V akademii vyucuje se i'eb ceske, 
anglicke, nemecke a jinym pl'edmetum, jako: rucni pnici, hudbe Hi t. d.; 
zpevu venuje se zvhi&tni pozornost'. Osada je smfSen~L Nemei tvoH 
~T ni vetsinu. Osadu tu obstaravali americtl a nemecti knezi az do roku 
1895., kdy stal se tam pl'vnim ceskym fana'em P. Alois Petr Netal'dus 
z Frenstatu na 1Iol'ave, ktery studoval a byl vysvecen na knezstvf ve 
Viktorii v 'rexasu. Po nt'm byl v osade te fanH'em P. Julius Vftezslav 
Vrana. 

Spravoval osadu az do 1'oku 1905. 
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Do školy chodilo roku 1901. 180 dítek, hlavn nmeckých. Mezi

podprnými spolky pozornosti zasluhují sp. ,,Ss. Cyrilla a Methodje"
a svobodomyslný ád ,, Karel '^Havlíek" (S. P. J. S. T.)

Také veejným eským tiskem mže se Hallettsville pochlubiti.

Vycházejí tam „Nový Domov", katolický týdenník, jenž poal vycházeti

r. 1895. a ,,Obzor", jehož první íslo vyšlo 16. ervence r. 1891. Dne 15.

prosince roku 1897. stal se list tento orgánem Slovanské podpor. Jednoty

Státu Texas (S. P. J. S. T.) List ten obsahuje spolkové zprávy, lánky
rolnické a zábavnou etbu. Politikou se nezabývá. Vychází dvakrát za

msíc.
Vydavatelem ,,Nového Domova" byl Pr. Jakubík, jenž zemel

dne 25. prosince 1904. Jeho manželka vydává zmínný list dále.

Fr. Jakubík narodil se ve Slaviín u Roketnice na Morav dne

29. ervna roku 1855. Byl synem uitele. Ve vku 19 let zatoužil po
píkladu mnohých známých z okolí Frenštátu pod Radhoštm, — jeho

otec byl té doby správcem školy v Tiché u Frenštátu — po svobod
americké, kam též po dlouhé a obtížné plavb r. 1873. pibyl. Za .svj domov
zvolil sob slunný Texas. V prvním ase farmail, ale pozdji vnoval
se obchodu. Roku 1878. pevzal správu obecné školy ve Smothers Creeku,

na níž^až do roku 1881. psobil. Roku 1884. pesthoval se do Yoakum,
kdež sob zakoupil farmu. Roku 1895. vykoupil tehdejší ,,Obzor", jejž

na ,,Nový Domov" pozmnil a až do smrti své vydával. Byl upímným
vlasteneckým a zbožným Cechem.

Vydavavatelem ,,Obzoru" je Frant. Fabián, jenž se narodil dne

17. listopadu r. 1862. ve Val. Meziíí a do Texasu pibyl r. 1880. Jest

upímným echem a svobodomyslným mužem. Ve mst samém není

mnoho7našinc, okolí však je osazeno skoro polovinou Moravan, kteí

sefvesms zabývají rolnictvím. eského spoleenského života ve mst
není: v okolí jsou poádány selské zábavy mládeže.

Osmnáct mil jihozápadn od Hallettsville, pa návrší a rozhraní okres
Lavaca (a De Witt leží msto Yoakum. Vtšina bydliš jest v okresu

Lavaca, kdežto obchodní budovy jsou v okresu De Witt. Založeno bylo

r. 1887. Má 3500 obyvatel. eských rodin jest tam asi 15; v okolí je

jich však mnohem více. Katol. kostel stojí asi pl míle severovýchodn
od msta, a vystavli ho Irané. Byl stavn od r. 1869. až do r. 1876.

P. Jan7Antonín Forest, nyní biskup v San Antoniu, ídil stavbu onoho

chrámu, jenž je pevn z kamene stavn. eši z okolí Yoakum chodí do

tohoto kostela. Prvním stálým eským knzem v Yoakum stal se P.

Methodj Vaculík. ídil tamní katol. obec od r. 1895. až do r. 1900.

Roku 1896. vystavl faru. Nyní je tam faráem americký knz.

První esko-slovanští osadníci usadili se tam r. 1882.

Asi 12 mil západn od Yoakum je pkné msteko Shiner. Pojme-

nováno jest po dívjším majetníku pozemku, na nmž msteko je

)~tdt 1'e.('(l~. 103 

Do ~koly chodilo roku 1901. 180 ditek, hlavne nemeckych. Mezi 
podpfirnymi spolky pozornosti z[lsluhuji sp. "Ss. Cyrilla a Methodeje" 
a svobodomyslny hid "Karel 'Havlicek" (S. P. J. S. T.) 

Take vei'ejnym ceskym tiskem muze se Hallettsville pochlubiti. 
Vyclulzeji tam "Novy Domov", 'katolicky tydennik, jenz poeal vyclutzeti 
r. 1895. a "Obzor", jehoz prvni cislo vyslo 16. eervence r. 1891. Dne IS. 
prosince roku 1897. stal se list tento orgal1em Slovanske pod POI'. Jednoty 
Statu Texas (S. p, J. S. T.) List ten obsahuje spolkove zpravy, chinky 
rolnicke a zabavnoll c'etbu. Politikou se nezabYva. Vychazi dvakrat ;im 
mesic. 

Vydavatelem "Noveho Domoya" byl Fr. Jakubik, jenz 7.:emi'el 
dne 25. prosince 1904. Jeho manzelka vydava zmineny list dale. 

Fr. J aku bik narodil se ve Sla viCine u Roketnice na Morave dne 
29. cervna roku 1855. By1 synem ucitele. Ve veku 19 let zatouzil po 
pHkladu mnohych znamych z okoli Frenstatu pod Radhostem, - jeho 
otec byl te doby spravcem skoly y Tiche u Frenstatu - po svobode 
americke, kam tez po dlouhe a obtizne plavbe 1'.1873. pHbyl. Za svuj domov 
zvolil sobe slul1l1Y Texas. V prvnim case farmai"il, ale pozdeji venoval 
se obchodu. Roku 1878. pl'evzal spravu obecne skoly ve Smothers Creeku, 
na niz:az do roku 1881. pfisobil. Roku 1884. pi"estehoval se do Yoakum, 
kdez sobe zako:UPil farmu. Roku 1895. vykoupil tehdejsi "Obzor", jejz 
na "Novy Domov" pozmenil a az do smrti sve vydaval. Byl upr'im·nYm 
v1asteneckym a zboznym Cechem. 

Vydavavatelem "Obzoru" je Frant. Fabian, jenz se narodil dne 
17. listopadu r. 1862. ve Val. MeziHci a do Texasu pribyl r. 1880. Jest 
upHmnym Cechem a svobodomyslnym muzem. Ve meste samem neni 
mnoh07nasincu, okoli vsak je osazeno skoro polovinou Moravanfi, kteN 
seIvesmes zabyvaji l'olnictvim. Ceskeho spolecenskeho zivota ve meste 
neni: v okoli jsou pohtdctny selske zabavy mla.deze. 

-----0-----

Osmnact n?il jihozapadne od Hallettsville, lla navrsi a rozhrani okl'esu 
Lavaca la De Witt leZi mesto Yoakum. Vetsina bydlist' jest v okresu 
Lavac?, kdezto obchodni budovy jsou v okresu D~ Witt. Zalozeno bylo 
r. 1887. Ma 3500 obyvateHi. Ceskych rodin jest tam asi 15; v okoli je 
jich vsak mnohem ~ice. Katol. kostel stoji asi pul mile severovychodne 
od mesta, a vystaveli ho Ircane. Byl staven od r. 1869. az do r. 1876. 
P. Jan:'Antonin Forest, nyni biskup v San Antoniu, Ndil stavbu onoho 
chramu, jenz je pevne z kamene staven. Cesi z okoli Yoakum chodi do 
tohoto kostela. Prvnim stalym ceskym knezem v Yoakum stal se P. 
Methodej Vaculik. Ridil tamni katol. obec od r. 1895. az do r. 1900. \ 

Roku 1896. vystavel faru. Nyn! je tam faral'em americk~ knez. 
Prvni cesko-slovansti osadnici usadili se tam r. 1882, 

Asi 12 mil zapadne od Yoakum je pekne mestecko Shiner. Pojme
novano jest po dHvejSim majetniku poze,mku, na nemz mestecko je 
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vystavno, jehož jméno bylo Jindich Shiner. Ve msteku je mnoho
Moravan. Je tam katolický kostel, postavený r. 1891. za 5000 dolar.
Dojíždí tam P. Josef Hudeek z Moulton, Tex.

Obec je valnou vtšinou eská. Jsou tam eské katolické spolky

,,sv. tpána", sv. Jana Nepom." a sv. Michaela" jakož i ády ,,Vítz"
(. S. P. S.) a ,,Texaský Mír" (S. P. J. S. T.)

V údolí eky Lavaca, 20 mil severozápadn od Hallettsville, je

msteko Moulton. Založeno bylo r. 1866. Prvním eským obchodníkem
a takoka zakladatelem msteka byl našinec Eduard Boehm. Moulton
má katolický kostel sv. Josefa, stavný mezi r. 1889. a 1892., který stál

5000 dolar. Má též faru a novou školu, vystavnou r. 1902.

Osada je smíšená — eská a nmecká. Prvním místním eským
knzem v Moulton byl P. Karel Beneš. Nyní ídí Moulton a Shiner

P. Josef Hudeek.
V okolí Moulton pevládají Nmci, a jen tetina osadník jsou

eši. Ve msteku je nkolik katolických spolk a ád ,,Pokrok Moul-

ton" (S. P. J. S. T.)

Dvacet mil jihozápadn od Hallettsville, na návrší a nedaleko poto-

ka Mustangu, leží vesnika ,,Nový Sweet Home** 3 a pl míle severn od

staré vesniky Sweet Home, jež zanikla.

Je tam eský katolický kostel, který byl založen r. 1895. Dojíždí

tam knz z Hallettsville.

Mezi mstekem Hallettsville a Sweet Home, v krajin lesnaté,

asi 7 mil od Hallettsville, leží mladá osada Monserate, kde usadil se nej

prve Jos. Mikulenka, rodem z Vlovic na Morav.
Severovýchodn od Hallettsville, ve vzdálenosti asi 12 mil, leží

vesnice Sublime, v níž a v jejímž okolí žije asi 70 rodin moravských;

první osadníci tam pibyli r. 1873. Asi 9 mil severovýchodn od Halletts-

ville je rolnická osada Kiukler, která vtšinou je obydlena Moravany
a Nmci.

Malá víska Hackberry leží 11 mil severovýchodn od Hallettsville :

v jejím okolí je též mnoho Moravan. Je tam ád ,,Grover Cleveland"

(. S. P. S.) a spolek ,,Slovanská Rže" (S. P. J. S. T.)

V severní ásti okresu, asi 11 mil od Hallettsville leží' osada

Moravia, která má jméno Morava z té píiny, že okolí je osazeno

výhradn Moravany a echy. Jsou tam 4 spolky, a to dva, jež náleží

k Jednot . S. P. S. (ád ,,Moravia" a ád ,,Radhoš") a dva, jež hlásí

se k S. P. J. S. T. (spolek ,,Velehrad" a ,,Nová Morava"). Osada ta

leží na návrší, odkud je arokrásná vyhlídka po celém okolí. První

moravští osadníci pibyli tam r. 1873.

Asi 17 mil severozápadn od Hallettsville, anebo 4 míle západn od

Moravie, rozkládá se os-ida NoVohrad. Do kr,ajiny té pibyli našinci

r. 1876. a dali r. 1880. místu tomu svrchu eené jméno. Roku 1889.

vystavla osada úhledný domek pro uitele, který vyuuje v tamní

státní škole jazyku eskému i anglickému.
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v;ystaveno, jeho~ jmeno bylo Jindi-ich Shiner. Ve mestecku je mnoho 
Moravanft. Je tam katolicky kostel, postaveny r. 1891. za 5000 dolarft. 
Dojfzdi tam P. Josef Hudecek z Moulton, Tex. 

. Obec je valnon vetsinou ceska. .Jsou tam ceske katolicke spolky 
"sv. Stepana", sv. Jana Nepom." a sv. Michaela" jakoz i fady "Vftez" 
(C. S. P. S.) a "Texasky Mil''' (S. P. J; S. T.) 

V l1doli !'eky Lavaca, 20 mil severozapadne od Hallettsville, je 
mestecko Moulton. Zalozeno bylo r. 1866. Prvnfm ceskym obchodnikem 
a takofka zakladatelem mestecka byl nasinec Eduard Boehm. Moulton 
ma katolicky kostel sv. Josefa, staveny mezi r. 1889. a 1892., ktery stal 
5000 dolarft. Ma t8z faru a novou skolu, vystavenou 1'. 1902. 

Osada je smisena - ceska a nemecka. Prvnim mistnfm ceskym 
knezem v Moulton byl P. Karel Bene~. Nyni Hdi Moulton a Shiner 
P. Josef Hudecek. 

V okoli IVloulton pI'evhidaji Nemci, a jen tfetina osadniku jsou 
Ce;i. Ve mestecku je nekolik katolickych spolkft a hid "Pokrok ~10ul
ton" (S. P . .I. S. T.) 

Dvacet mil jihozapadne od Hallettsville, na navrM a nedaleko poto
ka :Mustangu, lezi vesnicka "Novy Sweet Home" 3 a puI mile severne od 
stare ,·esnicky S,veet Home, jez zanikla . 

.Ie tam cesky katolicky kostel, ktery byl zalozen 1'. 18D5. Dojizdi 
tam' knez z Hallettsville. 

Mezi mesteekem Hallettsville a Sweet Home, v k1'ajine lesnate, 
asi 7 mil od Hallettsville, lezi mlada osada Monserate, kde usadil se nej 
prve Jos. Mikulenka, rodem z VlCovic na Morave. 

Severovychodne od Hallettsville, ve vzdcUenosti asi 12 mil, lezf 
vesnice Sublime, v niz a v jejfmz okoli zije asi 70 rodin moravskych; 
prvni osadnici tam pi-ib;yli.1'. 1873. Asi 9 mil severovychodne od Halletts
ville je l'olnicka osaela KinkIer, ktera, vetsinou je obydlena l\10ravany 
a Nemci. 

Mala vfska Hackberry lezlll mil severovychodne od Hallettsville : 
v jejim okoli je tez mnoho Moravanft. .Ie tam hid "Grovel' Cleveland" 
(C. S. P. S.) a spolek "Slovanslni Rftze" (S. P . .I. S. T.) 

V severnf easti okresu, asi 11 mil od Hallettsville lezi" osada 
~\oravia, kter{t rna jmeno Morava z te pffciny, ze okoli je osazeno 
vyhradne l\10ravany (L Cechy. Jsou tam 4 spolky, a to dva, jez naleZf 
k Jednote C. S. P. S. (hid "Moravia" a hid "Radho;r") a dva, jez hlasi 
se k S. P . .I. S. ~r. (spol('k "Velehrad" a "Nov{1, l\forava "). Osada ta 
lezi na n<l.Vr81, odkud je carokrasmi vyhlidka po c('lem okoli. Prvnf 
lilOravsti osadnici pHbyli tam r. 1873. . 

Asi 17 mil se,;erozapadilc od Hallettsville, anebo 4 mile zapadne oel 
:vlol'(Lvie, 1'ozkl(id(L se oS'lda No"ohrad. Do kr.ajin;y t6 pl'jbyli nasinci 
r. 1 ~iG. a dali r. 1880. mistu tomu sVl'chu l'ecene jmeno. Roku 1889. 
vystavela osada 11hledny domek pro ucitele, ktcry vyueuje v tamnf 
statni skole jaz.vku r-eskemu i anglickemu. 
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Téhož roku vystavl spolek ,,sv. Václava" sífi pro své poteby
;

spolek ten byl založen r. 1882. Jest to první eský katolický spolek

v okresu Lavaca a byl pi I. Ú. . K. J. až do 1. ervence r. 1889.,

kdy pidal se ke Katolické Jednot Texaské.

V osad té je také svobodomyslný spolek ,,Novohrad" S. P. J. S. T.

Katolití osadníci docházejí do eského kostela v Praze v okresu
Fayette, od nhož je Novohrad pt mil vzdálen.

Jedenáct mil jihozápadn od Hallettsville, v krajin pahorkaté a

lesnaté, leží osada Yellow Bank (žlutá výspa, hráz), vzdálená od pošty
Koerth asi 3 míle.

Osada má pkný kostel, zasvcený sv. Janu Ktiteli. S jeho
stavbou bylo zapoato r. 1865. a dokon'ena byla r. 1891. nákladem
$4,000. Dojíždí tam knz z Yoakum. Osada je smíšená.

Západn od Hallettsville leží nejstarší osada v okresu, jíž protéká
potok Smothers, dle nhož se osada ta nazývá Smothers Creek; pošta
je však ve Worthing. Poblízku potoka, asi 4 míle západn od Halletts-

ville, je eský katolický kostel Panny Marie. Vystavl ho r. 1840.

P. Fr. Clark. Faru z otesaných klad postavil P. Frant. Padey koiem'

r. 1850. Kostel byl opraven r. 1887. P. Janem Ant. Forestem, jak již;

poznamenáno, tehdejším duchovním správcem katolické obce v Halletts-

ville, nyní biskupem v San Antonio. V pítomné dob slouží za shro-

máždišt eským katolickým spolkm. Vedle, nho pak postavil r. 1897.

P. Alois Petr Netardus, tehdy eský fará v Hallettsville, nový, pkný
kostel za $5000. Dojíždl tam po P. AI. Petrovi Netardusovi, P. Vítzslav
Julius Vrána z Hallettsville.

Spolky jsou tam dva a to, spolek ,,sv. Václava", jenž patí ke^
Katolické Jednot Texaské a druhý spolek náleží k I. . K. Ú. J.

Osadníci, až na malé výjimky, jsou z Moravy, již vesms rolni-

ctvím se zabývají.

tyry a pl míle západn od Worthing je osada nazvaná po pošt
Wied. V osad jest však více Nmc než Moravan.

Asi 11 mil severovýchodn od Hallettsville leží druhá nejstarší
moravská rolnická osada v okresu Lavaca a to Bílá Hora. První osad-
níci moravští zavítaU tam r. 1876. eka Navidad dlí tuto rolnickou
osadu od Vsetína, a ob osady jsou církevn spojeny ve sbor vyznání
augsburgského a reformovaného s chrámem na Vsetín.

Roku 1884. poprvé pijel tam kázat pastor Jindich Juren, po té
pijíždl tyikrát do roka, dvakráte na Vsetín, dvakráte na Bílou
Horu. Kázal v soukromých píbytcích, nkdy ve škole. Roku 1892.
zvolen kazatelem pastor Adolf Chlumský z Brenham v okresu Washing-
ton. Téhož roku byl zízen sbor. Roku 1894. zaali osadníci se sbírka-
mi na zbudování chrámu. Avšak každá osada chtla míti kostel doma
vystavný.

Po urovnání spor, vystavn kostel na pozemku, darovaném Janem
Trlicou ve Vsetín, za 1550 dolar a vysvcen 28. dubna r. 1895.

Jan Habenicht. — Djiny echv Amer.
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Tehoz roku vystayel spolek "SY. Vaclava" sin pro sve potreby ; 
spolek ten byl zalozen r. 1882. Jest to prvni cesky katolicky spolek 
v okresu Lavaca a byl pri 1. U. R. K. J. az do 1. cervence r. 1889., 
kdy pHdal se ke Katolicke J ednote Texaske. 

V osade te je take svobodomyslny spolek "Novohrad" S. P. J. S. T. 
Katolicti osadnki doclutzejf do ceskeho koste1a v Praze v okresu 

Fayette, od nehoz je N ovohrad pet mil vzda1en. 
Jedemlct luil jihozapadne od Hallettsville, v krajine pahorkate a 

1esnate, leZi osada Yellow Bank (zluta vyspa, hnLZ) , v!:dalena od posty 
Koerth asi 3 mile. 

Osada rna pekny kostel, zasveceny ~Y. Janu Kftiteli. S jeho 
stavbou bylo zapocato r. 1865. a dokonc-ena byla r. 1891. na,l~ladem 

$4,000. Dojizdf tam knez z Yoakum. Osada je smfSena. 
Zapadne od Hallettsville 1eZi nejstarsf osada v okresu, jiz proteka 

potok Smothers, dIe nehoz se osada ta nazyva Smothers Creek; posta' 
je vsak ve Worthing. Poblizku potoka, asi -4 mile zapadne od Halletts
ville, je cesky katolicky koste1 Panny Marie. Vystavel ho r. 1840~ 

P. Fr. Clark. Faru z otesanych klad postavil P. Frant. Padey koiem' 
r. 1850. Kostel byl opl'aven r. 1887. P. Janem Ant. Forestem, jak jiz. 
poznamenano, tehdejsim duchovnim spravcem katolicke obce v Halletts
ville, nyni biskupem v San Antonio. V pHtomne dobe slouZl za shro
mazdiste ceskym katolickym spolkum. Vedle. neho pak postavil r. 1897. 
P. Alois Petr Netardus, tehdy cesky farar v Hallettsville, novy, pekny 
kostel za $5000. Dojizdel tam po P. AI. Petrovi Netardusovi, P. Vitezslav 
Julius Vrana z Hallettsville. 

Spolky jsou taln dva a to, spolek "sv. Vaclava''; jenz patH ke" 
Katolicke Jednote Texaske a druhy spolek naleZi k 1. R. K. U. J. 

Osadnici, az na male vyjimky, jsou z Moravy, jiz vesmes rolni
ctvim se zabYvaji. 

Ctyry a plH mile zapadne od Worthing je osada nazvana po po;te 
Wied. V osade jest vsak vice Nemc-u nez Moravan-u. 

Asi 11 mil seyerovychodne od Hallettsville leZi druha nejstar~i 
morayska rolnicka osada v okresu Lavaca a to Bila Hora. Prvni osad
nici moravsti zavitali tam r. 1876. Reka Navidad deli tuto rolnickou 
osadu od Vsetina, a obe osady jsou cirkevne spojeny ve sbor vyznanf 
augsburgskeho a reformovaneho s chramem na V setine. 

Roku 1884. pop I've p:Hje1 tam ka7.at pastor Jindfich Juren, po te 
prijizdel ctyHkrat do roka, dyakrate na Vsetill, dvakrate na Bilou 
Horu. Kazal v soukromych pHbytcich, nekdy ve skole. Roku 1892. 
zvolen kazatelem pastor Adolf Chlumsky z Brenham v okresu Washing
ton. Tehoz roku byl zHzen sbor. Roku 1894. zacali osadnici se sbirka
mi na zbudovani chramu. Avsak kazda osad~ chtela miti kostel doma 
vystaveny. 

Po urovnani sporn, vystaven kostel na pozemku, darovanem Janem' 
Trlicou ve Vsetine, za 1550 dolar-u a vysvecen 28. dubna 1'. 1895. 

Jan Ha.benicht. - Dejiny Cechtlv Amer. 
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Pastor Chlumský dojíždl do Vsetína až do r. 1899 ; po té zvolen

za kazatele pastor Bohumil C. Kubricht (nyní léka v Chicagu) z Wesley

v okresu "Washington. Nyní tam dojíždí opt pastor Chlumský.

Nedaleko Hallettsville leží vesnika WilHamsburg ; v jejím okolí

žije asi 30 moravských rodin. První ech z Moravy pibyl tam r. 1881.

V jihozápadní ásti okresu, 17 mil od Hallettsville je víska Uope ; v jejím

okolí žije 25 rodin moravských, které vlastní slušné farmy. — V okolí

vesniek Vietitiy a Ezzell žije též nkolik moravských rodin.

Jedním ze starších, echomoravany obydlených okres, jest okres

"Washington. Sousedí s okresem Payette a jsou v nm tyto moravské

osady: V nmeckém msteku Wesley a v okolí, ve mst Brenham a

v okolí vesniek Latium a Greenvine.

Ve Wesley je sí, jež vystavna byla r. 1872. ,,Ceskoslovanským

tenáským Spolkem", jenž zaražen byl r. 1869. Když pak spolek ten

po krátkém živoení zanikl, pevzal budovu tu ád ,,Bratí Svtla"
. S. P. S. Je to dvoupatrová budova, ve které koná spolek ten své

schze. — Ve "Wesley byla také zaražena první evangelická církev eská
v Texasu faráem Jos. Opoenským. Duchovní tento narodil se v ms.
beznu r. 1814. v Kláštee, nedaleko Opona v echách. Bližší podrob-

nosti mládí jeho známy nejsou; ví se však tolik, že po bohosloveckých

studiích sloužil své církvi po 13 let v Zádveicích na Morav, odkudž

byl peložen do Miroslavi na Morav. Tam psobil ti léta. Že na vy-

sthování se do Spojených Stát pomýšlel už tehdy, když psobil ješt
v Zádveicích, jest jisto. Tehdy se totiž nkolik jeho osadník práv
sthovalo do Texasu, a on loue se s nimi, slíbil jim, že se za nimi po-

dívá. A vskutku r. 1858. už ho nalézáme v Catspring, v okresu Austin

ve státu Texas, kde kázal jak echm tak i Nmcm. Z Catspringu

odsthoval se Opoenský v beznu roku 1859. do Payetteville v okresu

Fayette, kde však dlouho nepobyl — asi 11 msíc — a r. 1860. usadil

se v Industry, v okresu Austin.

Sotva se však rok s rokem sešel, vypukla obanská válka. Texas

se pidal ke konfederaním, a nastaly tam doby a pomry, které pimlj''

hojn rodin k odchodu do Mexika. Mezi nimi byla též rodina kazatele

Opoenského. Le po 6 msících Opoenský se vrátil do Industry, pon-
vadž Texas byl skoro voj.ska prázden a válka zstala obmezena na soused-

ní a severnjší státy. V Industry setrval Opoenský až do bezna roku

1864., kdy odebral se do "Wesley, v okresu "V\''ashington. Tam také za-

ložil evangelickou osadu, k níž z poátku patilo 15 rodin, z nichž jmenu-

jeme tyto : Pavla Šebesty*), Petra Mikesky**), Jos. Skivánkaf), Karla

*) Pavel Šebesta ze Zádveric u Yyzovic. Pijel do Texasu r. 18.50.

**) Petr Mikeska narodil se roku 1811. v Zelechovicích na Morav. Pijel do Te.xasu

v ervnu r. 1854. Zemel ve Wesley 8. bezna r. 1880.

f) Josef Skivánek, rodilý ze Zelechovic u Vyzovic. Pibyl do Texasu r. 18,55; zemel
v Hallettsville r. 1882.
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Pastor Chlumsky dojizdel do Vsetina az do 1'. 1899; po to zvolell 
za kazatele pastor Bohulllil C. Kubricht (nyni lekai' v Chicagu) z vVesley 
v oluesu Washington. Nyni tam dojizdf opet pastor ChIulllSkY. 

Nedaleko Hallettsyille leZf vesnicka Williamsburg; v jejim okoli 
zije asi 30 moravskyrh rodin. Prvni Cech z Moravy pribyl tam r. 188l. 
V jihozapadni ClcLSti okl'esu, 17 mil od Hallettsyille je viska Uope; y jejim 
okoli zije 25 rodin moravskych, ktere vlastni slusne farmy. - V okoli 
vesni6ek Viet1t1y a Ezzell zije tez nekolik morayskych rodin . . . .. 

Jednim ze sta1';ich, Cechomoravany obydlenych ok1'esu, jest okres 
'Vashington. Sousedi S okresem Fayette a json v 11?>1ll tyto mo1'a\Tske 
osady: V nemeckelll llH~st(>(~ku Westey a v okoli, ye meste Brenham a 
v okoli vesniCek Latium a Greenvine. 

Ve 'Vestey je sin, jez vystayena b~yla 1'. It)/~. ,.Ceskosiovansk.}~m 
6tenai'skym Spolkem", jenz zarazen byl 1'. It1U~I. Kdyz pak spolek ten 
po kratkelll zivofeni zanikl, pi'eyzal budoyu tu hid "BratH SvetIa" 
C. S. P. S. .Ie to dvoupatrova budoVC1, \Te ktere komi spolek ten sve 
schftze. - Ve \VesIeJ~ byla take zarazena prvnf e\TangeIiclni cirkev ceslni 
v Texasu farul'em ,los. Opocenskym. Duchovni ten to nal'odil se y meso 
bi'eznu r. 1814. v Klastel'e, nedaleko Opo~na v Cechach. Blizsi podrob
nosti mhidi jeho zmbny nejsou; vi se vsak tolik, ze po bohosloveckych 
studiich siouzil sve cirkvi po 13 let v ZadveHcich na Morave, odkudz 
byl pi'elozen do Mirosiavi na I\forave. Tam pftsobil Hi leta. Ze na vy
stehovanf se do Spojenych Statu pomyslel uz tehdy, kdyz pusobil .1este 
v Zadvel-icich, jest jisto. Tehdy se totiz nekolik jeho osaclnikft praye 
stehovalo do Texasu, a on lou6e se s nimi, slibil jim, ze se za nimi po
diva. A vskutku 1'. 1858. uz ho nalezame y Catspl'ing, y okresu Austin 
ve statu Texas, kde kuzal jak Cechum tak i Nemcfull. Z Catspringu 
odstehoval se Opocensky v breznu roku 1859. do Fayetteville v okresu 
Fayette, kde \'sak dlouho nepobyl - asi 11 mesicft - a r. 1860. usadil 
se v Industry, v okresu Austin. 

Sotva se vsak roJ\: s 1'okem sesel, vypukla ob6ansku valka. Texas 
se pfidal ke konfedera6nim, a nastaly tam doby a pomery, ktere pi'imely 
ho.1ne rodin k odchoclu do Mexika. :Nlezi nimi byia tez rodina kazatele 
Op06enskeho. Lee po G mesicich Opoeensky se vl'cttil do Industry, pone
vadz Texas byl skoro vojska prazden a vallm zftstala obmezena na soused
nt a severnejsi staty. V Industry setrval Opoe~nsky az do br~zna roku 
1864., kdy odebral se do 'Vesley, v okresu 'Yashington. 'ram take za
Iozil evangelickou osac1u, k niz z pocatku pathlo 15 rodin, h nichz jmenu
jeme tyto: Pavla Spbesty"*), Petra I\Iik0sky'**), Jos. Sldininkat), Karla 

*) Pavel Aebesta ze Zadvei'ic It Yyzo\·ic. Pl-ijel do T~xasu r. IS.jU. 
**) Petr ~Iikeska narodil se roku 1811. \- Zelecho\'icfeh na ~Iorad!. Pi"ijel do Texasu 

\' cervnu r. IS5·1. Zemrel ve Wesley 8. bi'ezna r. ISSIi. 
t) Josef Skridnek, rodily ze Zelechovic u Yyzovic. Pribyl do Texaslt r. 18;);); zemi'el 

v Hallettsville r. 1882. 
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Jos. Rýpla*), Jana Žabíka"), Jana Baletky*), Jiího Chupíka*), Arnošta
Schuerera^), Josefa Ježka**), Františka Šebesty^), uitele Jos. Mašíka
a Jiího Pšeníka. ")

V prvních dobách osady bohoslužby byly slouženy v dom Arnošta
Schuerera, jenž byl zetm pastorovým. Do shromáždní sjíždli se osadníci

z dálky až 20 mil, a úas pi bohoslužbách byla brzy tak veliká, že již

r. 1866. byl ve Wesley postaven kostel, jehož stavba pišla na 983 dol.

(t. j. 2459 zlatých). Téhož roku byl Josef Mašík, jenž v echách a na
Morav býval uitelem, ustanoven za vychovatele dtí osadník. Vyuo-
váno bylo eštin a uiteli dostalo se pozdji státní podpory, zákony
texaskými dovolené. Osada pokraovala co nejzdárnji. Roku 1868. byly

poízeny do kostela varhany za 106 dollar, a zpv kostelní x)stován
co nejvíce. Také poet osadník se množil: vzrostl krátce po založení

osady na 39 rodin. Le pece tu bylo nco, co Opoenského hntlo:
neml totiž svého vlastního domku a bydlil u Arnošta Schuerera, jenž

ml smíšený obchod, provozuje zároveii hostinskou živnost'.

Opoenský, jenž se netšil píliš pevnému zdraví a jejž hluk
a hlomoz hostince pipravovaly o klid, tžce nkdy nesl svoji '. finanní
odvislos. Ale nebylo zbytí. Penz neml, aby si postavil svj vlastní

dm, a osadníci nejevili nijaké ochoty, toužebné pání jeho splniti.

Mimo to tenkráte byla velká potíž s dovozem stavebního materiálu, pro
njž se muselo jezditi až do Galvestonu, vzdáleného od Wesley 120 angl.

mil. Že Opoenský ve svém odvislém postavení se cítil nešasten a že

z nho se chtl mermomocí vymaniti, o tom svdí to, že pojal podivnou
myšlenku odjeti do Evropy a vyprositi si tam na nmeckém císai Vilé-

movi I. píspvek na postavení fary ve Wesley.

Opoenský doufal, že podpory se mu dostane, nebo už v dob,
kdy psobil ješt v Zádveicích, vnoval císa ten tináct tisíc zlatých

ve prospch tamní církve. A Opoenský vskutku tento úmysl provedl,
ale úspchu se nedodlal, nieho tam nepoídiv. Sklamání

1) Karel Jos. Rýpl, narodil se r. 1824. ve Zlomu u Lanškrounu v echách. Pišel do
Texasu r. 1854; zemel ve Wesley r. 1877.

2) Jan Zabík narodil se 20. ledna 1810. v Ratiboi na Morav. Pibyl do Texasu 2.

února r. 18.55. a zemel 9. bezna r. 1881. ve Welcome v Texasu.

3) Jan Baletka narodil se r. 1825. v Ratiboi na Morav. Do Texasu se pisthoval roku
1855; zemel ve Wesley r. 1894.

4) Jií Chupík narodil se 7. kvtna r. 1815. v Hošálkov na Morav. Pibyl do Texasu
r. 1856. Zemel ve Wesley 30. srpna r. 1881.

5) Arnošt Schuerer, ze pastora Opoenského, narodil se 24. ervna r. 1832. ve Schnee-
bergu (Snžníku) v Sasku. Usadil se v Texasu r. 1854. a zemel ve Wesley 5. února r. 1895.

6) Josef Ježek, narodil se 2. února r. 1817. v Cermné u Lanškrounu. Pijel do Texasu
r. 1854. Zemel 23. listopadu r. 1898. v Caldwellu v okresu Burlesonu v Texasu.

7) Fr. Šebesta narodil se 23. prosince roku 182G. v Líp u Vyzovic. Pijel s bratrem
Pavlem roku 1856. do Texasu.

8) Jií Pšeník narodil se 25. listopadu roku 1813. ve Vyzovicích. Usadil se v Texasu
r. 1854. Zemel ve vesnice Welcome v okresu Austin 9. ervence r. 1887.
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Jos. Rypla1), Janet Zabcika~), Jana Baletky 3), Jifiho Chupik( 4
), Arnosta 

Schuerel'( 5
), Josefa Jezk( 6

), Frantiska 8ebesty1), ucitele Jos. Masika 
a JiHho Psencika. H) 

V pI'vnich doba~h osady bohoslnzby byly slouzeny v dome Arnosta 
Schuerera, jenz byl zetem pastorovym. Do Shl'Om{Lzdeni sjizdeli se osadnici 
z daJky az 20 mil, a licast' pi-i bohosluzbi:Lch byla brzy tak velika, ze jiz 
r. 1866. byl ve vVesley postaven kostel, jehoz stavba prisla na 983 dol. 
(t. j. :2459 zlatych). Tehoz roku byl Josef Masik, jenz v Cechach a na 
Morave byval ucitelem, ustanoven za vychovatele deti osadniku. Vyuco
v~ino bylo cestine a uciteli dostalo se pozdeji statni podpory, zakony 
texaskymi clovolene. O:-;ada pokracovaia co nejzeli:irneji. Roku 18Gb. oyly 
poHzeny do kostela varhany za 106 dollaI'u, a zpe.v kosteini pestovan 
co neJVlce. Take pocet osadniku se mnozil: vzrostlt' luatce po zalozeni 
osady na 39 rodin. Lee prece tll bylo neco, co Opoc.enskeho hnetlo: 
nemel totiZ sveho v1a:-;tniho domku a bydlil u Arnosta Schuerera, jenz 
mel smiseny obchocl, pI'o,'oznje zarovefi hostinskou zi,'nost'. 

Opocensk.)T, jenz Sf:' netesi1 pfilis ppvnemu zdravi a JeJz hink 
a hlomoz hostince phpravoyaly 0 klid, tezee ne.kdy nes1 svoji financ'ni 
odvisiosf. Ale llebylo zbyti. Penez nemel, aby si postavil svuj Ylastni 
dum, a osadnici .nejE'vili nijake ochoty, touzebne pi-ant jeho splniti. 
Mim9 to tenkrate byla. vellni potiz s dovozem stavebniho materialu, pro 
nejz se muselo jezditi az do Gaivestonu, vzdaleneho od Wesley 120 angl. 
mil. Ze Opocellsky ve svem odvis18m postaveni se citil ne5t'asten a ze 
z neho se chtel mermomoci vymaniti, 0 tom syedci to, ze pojal podivnou 
myslenku odjeti do Evropy a vyprositi si tam na nemeckem cisari Vi1e
;novi 1. pfispeve k na posta yeni fary ve Wesley. 

Opocensky doufal, ze podpory se mn dostane, nebot' uz v dobe, 
kdy pusobil jeste y Zadve:r-icich, venoval cisar· ten tHnact tisic zlatych 
ve prospech tamni ciI'kve. A Opocensky vskutkll tento umys1 provedl, 
ale uspechu se nedodela1, niceho tam nepoHdiv. Sklamani 

1) Karel .los. Rypl, narodil se r. 1824. ve Zlomu u Lanskrounu v l 'eeluich. PHsel do 
Texasu r. 1854; zemrel ve "Tesley r. 1877. 

2) .1an ZabCfk narodil so 20. ledna 1810. y Ratiboh na Moraye. pr'ibyl do Texasu ~. 
unora 1'. 18.53. a zemi'el O. br'ezna r. 188l. ve 'Welcome y Texasu. 

3) Jan Baletka narodil so r. 1825. '" Ratiboi'·j na MOl'a,"(". Do Texasli se pi'istehovul roku 
1853; ~emi'el ve 'Vesley r. 1804. 

4) JiH Chupik narodil se 7. k\'etna r. 1813. v Host'illko\'e na ~Iora\'e. Pi'ibyl do Texasu 
r. 1856. Zemi'el \'e 'Wesley 30. Sl'pna r. 188l. 

5) Arnost SChllel'er, zee pastol'a Opocenskeho. nal'odil se 2-1. cel'vna r. 1832. ve Schnl'e
bel'gu (Sneznfku) \' Sasku. Usadil se v Texasu r. 1~.)4. a zemi"el \'e "'esley 5. unora r. 180,). 

6) Josef Jezek, narodil se 2. llnora r. 1817. y Cermne II Lanskrounu. Pi'ijel do Texasll 
r. 1854. Zemi"el 23. listopadu r. 1898. v Caldwellu v okresu Burlesonll \' Texasu. 

7) Fr. Sebesta narodil se 23. prosince roku 1826. v JApe u Vyzovic. PHjel s bl'atrem 
Pavlem rokll 1856. do TexaslI. 

8) JiH Psencik narodil se 23. listopadu l'oku 1813. ve Vyzo\' icfch. U sadil se '" Texasll 
r. 1854. Zemi'el ve vesnicce 'Yelcome v okresll Austin D. cen"ence r. 1887. 
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jeho bylo veliké, a on vrátiv se do Texasu, octl se v pomrech nic

lepších tch, než jaké shledal, pijev z Evropy poprvé. Mimo to n-
kteí osadníci ho vinili z toho, že penz v Evrop na postavení fary

sebraných, upotebil vo svftj prospch. Jak asi Opoenskému bylo, lze

+

+

Pastor Josef Opoenský.

snadno domysliti. Nkteí osadníci dokonce poali pracovati.^ proti

nmu, a svolavše schzi mimo kostel, rokovali o vcech, kterým'' "neroz-

umli a jež malicherností svojí jsou opravdu pozoruhodný. Mezi jiným

bylo rokováno o tom, kdo že jest v osad diMežitjší osobou, uitel neb

fará? To ovšem smovalo k tomu, aby byla uvedena ve skutek my-

šlenka mnohých, by uitel Mašík uvázal se v oba úady, jak uitelský

tak kazatelský. Ku provedení myšlenky té však nedošlo, ponvadž
pátelé a pívrženci faráe Opoenského prohlásili, že v tom pípad na

kostel a školu nebudou niím pispívati. Opoenský za takových pomr
nemálo trpl a se soužil.

V tyto neutšené pomry za nedlouho zazáil jasný paprsek, když

Reymershofferovi z Galvestonu mu darovali materiál na stavbu vlastního-

108 JJejfny Ceckt'iv A rnerickych. 

,;eho byl0 veli1{E~, a on vnUiv se do Texasu, oct1 se v pomel'ceh n ie 
lcpsich tech, 11CZ jake shledal, pl'ijev z Evl'oPY popl'\'e, :Mimo to 11 e
kte:l'i osadnici ho vinili z toho, ze penez v EVl'ope Da postaxeni fal'Y 
Sebl'Hnych, upotl'ebil VI' svuj Pl'ospcch. .Tak asi Opo('0nsl{(~mll bylo, lze 
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snadno domysliti. Nektc:H osaduici dokonce poeali pracovati:proti 
IH~mu, a svolavbc sehftzi mimo kostel, l'okovali 0 vecech, kterym" :neroz
umeli a jez malichernosti :·.;yoji jsou opravdu pozol'uhodny. l\lezi jinym 
bylo rokovano 0 tom, kdo ze jcst v osade d{Uezitejsi o~obou, Hei tel neb 
fan,'!' ? To ovsem smN'ovalo k tomu, aby byla u\,('(10na vc skutek my
s lenka mnohych, by 11eite1 l\IaMk llv{lzal s{' v oba ,Hady, jak ueitclsky 
tak kazatelskY. K11 provedeul myslcnl\:y te vsak 11f'doslo, ponevadz 
pr'atcle a p:hvrzenci fanl.i'e Opoeenskeho prollhisili, ze v tom pffpade na 
kostel a skolu nebudou nicim pl'isplvClti. Opoecnsky za takovych pomel'fi 
11cmalo trpel a sc souzil. 

V tyto neutesene pomcry za nedlouho zaz<l.fil jasny paprsek, kdyz 
Reymershofferovi z Ga1vcstollll mu daro\'ali matprhillla stavbu vlastniho 
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domku. Osadníci vidouce to, nemálo se hanbili a jali se sbírati píspvky
a stavti faru sami. Le Opoenský dokonení stavby se nedokal.

Zemel 17. ervence r. 1870. Piinním uitele Ma.§íka na poátku r.

1872. — do té doby byla osada bez duchovního správce — pozván byl

do Wesley František B. Zdrbek, jenž tehdy pracoval v Huston, Texas,

v tiskárn asopisu „Times", aby na zkoušku kázal. Kázaní jeho se zvlášt

odprcm faráe Opoenského líbilo, a Zdrbek se brzy do Wesley pi-

sthoval, zárove dítky osadník jak v eštin, tak i angliin vyuuje.

Josef Mašík místa svého se vzdal. František Zdrbek však ve Wesley

dlouho nepobyl.

Ztrativ pozdjším ironickým opepováním svých kázaní poátení
píze a oblibu vících, byl nucen odejíti. Proti Bohu sice pímo ne-

kázal, le kesanství uvádl v lehkost' a to takovým zpsobem, že na

konci Zdrbkova psobení nikdo do kostela nechodil. Po jeho nuceném

odchodu, církev se scházela sama jednou za msíc ke konání pobožnosti.

Roku 1874. byl povolán za kazatele obce Ludvík Jaroslav Chlumský,

pocházející z Nmeckého na Morav (nar. se r. 1846.) Tehdy mla obec

42 rodiny. Poet ten však stoupl brzy na 141, ponvadž Chlumský byl

velmi horlivým ve své služb a siln agitoval; tím nemalé obliby dosáhl.

Též od r. 1874. do r. 1881. dítky osadník jazyku eskému vyuoval.

Pozdji pojal za manželku Johanku Chupíkovou a zatouživ po vlasti,

v beznu r. 1881. odejel do ech, kde jest nyní faráem ve Svratouchu

u Svratky. Nástupcem Chlumského stal se Jind. Juren z Fayetteville.

Pochází z Hradišt u Nasavrk, kde narodil se 20. bezna r. 1850. Studo-

val v Basileji, Bonnu a Edinburgu. Pibyl do Fayetteville r. 1876.

Zprvu dojíždl do Wesley, pozdji (r. 1882.) se tam na dobro pe-
sthoval; též vyuoval na státní škole.

Za faráování jeho se osada ve Wesley zmohla tak, že chrám musil

býti pistavn. Slavnost" svcení pístavby konána byla 28. záí r. 1884.

Juren však se zatím s osadníky nepohodl a r. 1886. Wesley opustil,

vykonav tamže znaný kus práce. Církev se opt shromažovala ku

spoleným pobožnostem sama až do r. 1888., kdy na uprázdnný úad
duchovního správce povolán byl Bohuslav Emil Lacjak, dozorce a du-

chovní správce Lutherova ústavu v Hradci Králové. Lacjak se svojí

manželkou a dvma dtmi pijel do Wesley 7. kvtna r. 1888. a podjal

se svého úkolu vší silou. Na podzim poal též uiti ve státní škole

a to v jazyku jak anglickém, tak i eském. Lacjak byl opravdu pil-

ným pracovníkem a o církev svoji byl velmi peliv. V dubnu r. 1891.

onemocnl a 13. záí téhož roku skonil tragicky — zastelil se.

Místo jeho nastoupil optn Juren, jenž psobil v Industry. Z po-

átku do Wesley jen dojíždl a r. 1892. se tam pesthoval. Psobil tam

do konce roku 1895. Za jeho druhé duchovní správy církev valn po-

klesla a to jednak proto, že mnoho osadník se z Wesley odsthovalo

a jednak z té píiny, že v sousedních osadách se utvoily samostatné

sbory. Mimo to Juren nepožíval velké pízn a tak r. 1895. se rozhodl
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domku. Osadnici vidouce to, nemalo se hallbili a jali se sbirati p:t-ispevky 
a st<l;d~ti faru sami. Lee Opocensky dokoneeni :-;tavby se nedockal. 
Zemfel 17. cervence r. 1R70. Pficinenim ueit0le Masika na poeatku 1'. 

187:2. - do te doby byla osada bez ducho\-niho spra\~C0 - pozvan by] 
do \Vesley Frantisek B. Zdrubek, jenz tehdy p1'aco,-al v Huston, Texas, 
v tiskal'ne casopisu ,,'rimes", aby na zkousku k.Lzal. Kazani jeho se zvhisM 
odpurcum fara,l-e Opocenskeho libilo, a Zdrubek se brzy ' do \Vesley pH
stehoval, zarovefi ditky osadniku jak v eestine, tak i anglicine vyucuje. 
Josef l\1asik mista sveho se vzdal. Frantisek Zd1'ubek vsak VE' 'Veslcy 
dlouho nepobyl. 

Ztrativ pozdejsim il'onickym opepi'ovanim svych kazani poeciteeni 
pfizen a oblibu veficich, byl nucell odejiti. Proti Bohu sice p:l-imo ne
kazal, lee kfest'anstvi uvadel v lehkost' a to takov}hn zpusobem, ze na 
konci Zdl'ubkova pusobeni nikdo do kostela nechodil. Po jeho nucenem 
odchodu, cirkev se schazela sarna jednou za mesic ke konani poboznosti. 
Roku 1874. byl povolan za kazatele obce' Lud,-ik Jarosla,T Chlumsky, 
pochazejici z Nemecl{(~ho na :Morave (nal'. se r. 18-16.) Tehdy llleia obec 
42 rodiny. Pocet ten vsak stoupl brzy na 1-11, ponevadz Chlumsky byl 
velmi horlivym ve sve sluzbe a silne agitoval: tim nemale obliby dosahl. 
Tez od r. 187-1. do 1'. 1881. ditky osadniku jazyku ceskemu vyueoval. 
Pozdeji pojal za manzelkll Johanku Chupikovou a zatouziv po vlasti, 
v bfeznu r. 1881.' odejel do Cech! kde jest nyni fa1'8Jem ve Svratouchu 
u Svratky. Nastupcern Chlurnskeho stal se Jindf. Juren z Fayetteville. 
Pochazi z Hradiste u Nasavrk, kde narodiI se 20. bfezna l'. 1850. Studo
val v Basileji, Bonnu a Edinburgu. Pribyl do Fayetteville l'. 1876. 

Zprvu dojizdel do \Vesley, pozdeji (1'. 188:2.) se tam na dobro pre
stehoval; tez vyucoval na statni skole. 

Za faraJ'ovani jeho se osada ve \Veslc~- zmohla tak, ze chram musU 
byti pristaven. Slavnost' sveceni pHstavby konana b,yla 28. zafi 1'. 188-1. 

Juren vsak se zatim s osadnikJT nepohodl a r . 1886. \VesleJT opustil, 
vykonav tamze znacny kus prace. Cirkev se opet shromazel'o\Tala ku 
spoleenym POboZllostem sarna az do r. 1888. , kdy na upntzdneny ul'ad 
duchovniho spra\-ce povolan bJ'1 Bohuslav Emil Lacjak, dozorce a dn
chovni spntvce Lutherova ustavu v Hradci Kralove. Lacjak se s\Toji 
manzelkou a dverna detmi pi'-ijel do \Vesley i. k"etna r. 1888. a podjal 
se sveho ukolu vsi silou. Na podzim pocal tez ueiti ve statni skole 
a to v jazyku jak anglickem, tak i eeskem. Lac;iak byl opl'avdll piI
nym pl'acovnikem a 0 cirkev svoji byl velmi peelh-. V clubnn r. 1891. 
onemocnel a 13. zaN tehoz roku skoneil tragicky - zastfelil se. 

Misto jeho nast,oupil opetne Juren, jenz pusobil y IndustrJ'. Z po-
. . eatku do Wesley jen dojiZdeI a r. 1892. se tam pi'·estehoval. Pusobil tam 

do konce roku 1895. Za jeho druhe duchovni SI)l'aYy cirkev valne po
klesla a to jednak proto, ze mnoho osadnikfi se z "r esley odstehovalo 
a jednak z te pl-ieiny, ze v sousednich osadach se utvofily sarnostatne 
sbory. l\'limo to Juren nepozi\?al velke pHzne a tak 1'. 1895. se rozhodl 
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osadu opustiti. I koupil si u Fayetteville farmu, aby etnou svoji rodinu

mohl zamstnati a uživiti.

Po odchodu jeho pisluhoval církvi ve Wesley pastor A. Motyka
z Nelsonville, v okr. Austin, jenž narodil se 11. listopadu r. 1867. ve

Shueyville v okr. Johnsonu v low. Bohosloví vystudoval v Oberlín
v Ohio. Je vyznání kongreganího. Le církev jsouc zvyklá míti vlast-

ního duchovního správce, povolala si Bohumila Ondeje Kubrichta*) a

Motyka odejel do Munden v Kansasu. Kubricht pijel do Wesley
v ervenci r. 1896. a jal se ihned kázati a ve státní škole vyuovati.

Psobil tam až do r. 1901., kdy poal studovati lékaství v Chi-

cagu. Že by se církvi ve Wesley pod jeho správou bylo dobe vedlo,

íci se nemže. Osadníci, zvlášt dosplá mládež, se sthují jinam,

v osad pak usazují se Nmci. Co však nejvíce církvi škodí, jest to,

že jednak novodobá nevra zapouští všude koeny a jednak eská evan-

gelická mládež se rychle odnárodnuje.

Njaký as psobil tam pastor Alois B. Koukol z Nelsonville. Alois

Bohuslav Koukol narodil se r. 1869. v Kostelci nad Orlicí. Gymnasium
studoval v Rychnov nad Knžnou a ve Vysokém Mýt. Od r. 1888. do

r. 1890. byl studujícím na katolickém bohosloveckém ústav v Lovani
v Belgii a od r. 1890.—1891. studoval na filosofické fakult v Praze.

Do Ameriky pijel v listopadu r. 1891. a studoval v New Yorku prote-

stantské bohosloví. Roku 1894. byl ordinován presbyterním kazatelem.

Psobil pak jako duchovní v Mlníku ve Wisconsinu a mezi Slováky

v Pennsylvanii. Nyní vypomáhá v New Yorku pastoru Pískovi.

Asi 4 míle západn od Wesley leží vesnika Latium a poblízku ní

je vesnika Greenvitie, v jichž okolí žije asi 100 moravských rodin.

První tam pibyli r. 1866. Nejprve jim dosluhoval, a to do Greenvine,

zvnlý P. Rudolf Kr z Industry, potom P. Josef Chromík z Fayette-

ville a jiní knží.

Katolické služby Boží konaly se ve farmáském dom k úelu
tomu zvlášt najatém. Škola je tam postavena na hbitovním pozemku.
V Latium je spolek ,, Veselí" S. P. J. S. T.

V mst Breuhaitiy jež mlo r. 1901. pes 6000 obyvatel, není

mnoho echoslovan. První eští osadníci pibyli tam r. 1868.

Ve mst tom žije protestantský kazatel Adolf Chlumský, bratr

protestantského kazatele Jaroslava Ludvíka Chlumského, nyní psobícího
ve Svratouchu v echách. Má blízko msta vinici a zárovefl také

,,doktoruje". Jest jedním z nejpokroilejších evangelických pastor
v eské Americe a upímným echem. Narodil se 3. íjna r. 1842.

ve Dvakaovicích na Chrudimsku. Gymnasium studoval v Tšín ve
Slezsku a Levoi v Uhrách ; bohosloví ve Vídni a v Basileji. Ordino-

ván byl r. 1866. Byl pak 6 rok kazatelem ve Velké Lhot u Daic na
Morav, po té 2 roky v Krabicích v echách.

*) Bohumil Ondej Kubricht narodil se 11. února r. 1864. v Praze v Cechách. Studoval
bohosloví v Oberlín v Ohiu.
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osadu opustiti. I koupi1 si u FH'yettevillp farmu, aby eetnou svoji rodinu 
moh1 7.amestnati a uziviti. 

Po odchodu jeho pfislnhoval cirkvi ve Wesley pastor A. Motyeka 
z Nelsonville, v okl'. Austin, jenz nal'odil se 11. listopadu r. 1867. ve 
Shneydlle v okl'. Johnsonu v lowe. Bohoslovi vystudoval v Obel'lfne 
v Ohio. Je vyznalli kongregaeniho. Lee cil'kev jsouc zvykht miti vlast
niho duchovniho spnivce, povolala si Bohumila Ondreje Kubrichta-lt-) a 
~Iotyeka odejel do Munden v Kansasu. Knbricht prijel do Wesley 
v ("ervenci l'. 1896. a jal se ihiled kazati a ve statui skole vyueovati. 

Pusobil tam az do l'. 1901., kdy poc.a.! studovati lekai'stvi v Ohi
cagn. Ze by se cirkvi ve "\Vesley pod jeho spravou bylo dobi'e vedlo, 
Hci se nemuze. Osadnici, zV!cl,ste dospeht mladez, se stehuji jinam, 
v osade pak usaznji se Nflll1ci. Co vsak nejvice cirkvi skodi, jest to, 
ze jednak novoc1oba nevel'a zapousti vbude kOI'en,Y a jednak eeska evan
gelicka m}{tdez se r,Ychle odnal'odiillje. 

Nejaky cas pusobil tam pastor Alois B. Koukol z Nelsonville. Alois 
Bohuslav Koukol nal'odil s~ r. 1869. v Kostelci nad Orlicf. Gymnasium 
studoval v Rychnove nad Kneznou a ve Vysokem Myte. Od r. 1888, do 
r. 1890. byl studujicim na katolickem bohosloveckem ustave v Lovani 
v Belgii a od r. 1890.-1891. stud oval na filosoficke fakulte v Praze. 
Do Ameriky pi'ijel v listopadu r. 1891. a studoval v New Yorku prote
stantske bohoslovf. Roku 1894. byl ordinovan presbyternim kazatelem. 
Pusobil pak jako duchovni y Melniku ve Wisconsinu a mezi Slovaky 
\~ Pennsylvallii. Nyni vypomaha v New Yorku pastoru Piskovi. 

Asi 4 mile zapadne od Wesley lezi vesnieka Latium a poblizku ni 
je vesnieka Greenvine, v jichz okoli zije asi 100 moravskych rodin, 
Pl'vni tam pribyli r. 1866. Nejprve jim dosluhoval, a to do Greenvine, 
zveenely P. Rudolf Kre 7. Industry, potom P. Josef Ohl'omeik z Fayette
ville a jini knezf. 

Katolicke sluzby Bozi koualy se ve farm,trskem dome k ueelu 
tomu zvlaste najatem. Skola je tam postavena na hi'bitovnim pozemku. 
V Latium je spolek "Veseli" S. P. J. S. T. 

V meste Brenham, jez melD l'. 1901. pI'es 6000 obyvatelu, neni 
mnoho Cechoslovanu. Prvni eesti osadnfci pfibyli tam r. 1868. 

Ve meste tom zije protestalltsky kazatel Adolf Ohlumsky, bratr 
protestantskeho ka7.atele Jaroslava Ludvika OhluI11skeho, nyni pusobfciho 
ve Svratouchu v Cechach. .Ma blfzko mesta yinici a, zarovefi take 
"doktoruje". Jest jednim z; nejpokroeilejsich evangelickych pastor-u 
v eeske Americe a upfimnym Cechem. Narodil se 3. Hjna 1'. 1842. 
ve Dvakaeovicfch na Ohrudimsku. Gymnasium studoval v Tesine ve 
Slezsku a Levoei v Uhrach; bohoslovi ve Vidni a v Basileji. Ol'dino
van byl 1'. 1866. Byl paIr (j l'ok-u kazatelem ye Ve1ke Lhote n Dacic na 
~Jol'ave, po te 2 roky v Kl'abeicich v Cec1ulch. 

*) BohumH Ondfej Kubrieht narodil Sf' 11. lrl10ra ,'. \Sfil. v Praze "('eehaeh. Studoval 
oohosloyf \. Oberllnp ,. Ohin. 
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Do Brenham pibyl v srpnu r. 1889. a pozoruje pomry esko-

moravské v Texasu shledal, že pro nho jakožto pro kazatele, není tam

místa. Proto se rozhodl pro farmaení. Koupil si zpustlé místo v mst-
ských hranicích, a je tam dosud. Založil z poátku malý sbor ve West,

Texas, v okresu McLennan a na Vsetín, v okresu Lavaca. Dnes v&ak

dojíždí pouze nkolikráte za rok do Granger v okresu Williamson, do

Elgin v okresu Bastrop a do Vsetína v okresu Lavaca.

Senose v Texasu.

Vydává malý církevní msíník, jehož první íslo vyšlo v lednu

r. 1902. Tyto ,,Bratrské listy" vycházejí v mst Brenham.

V okresu Washington žije asi 250 eských a moravských rodin.

S okresem Fayette hranií na východ okres Austin, kde jest též

nkolik moravských osad. Nejstarší je tam osada Catspring, o které

sme se již díve byli zmínili. Dlužno ješt podotknouti, že je tam
spolek ,,Jií Washington" S. P. J. S. T.

Krom Catspring zasluhují zmínky

Sati*Felipe, Bleiberville a Sealy.

Msteko Industry leží asi 9 mil

a našinci — jak jsme již díve se zmínili —

jen ídce, ale

a osmdesátvch

pouze Itidustry, Nelsonville,

severozápadn od Catspring,

poali se v jeho okolí ovšem
velmi záhy usazovati. Teprve v letech sedmdesátých
pibylo do tamní krajiny více eskomoravských rodin.

Jak jsme již na jiném míst uvedli, usadil se r. 1860. v Industry pastor

Josef Opoenský, kázaje tamním eským evangelíkm. Když pak se

z Industry odsthoval do Wesley, kde se tehdy evangelický lid hojnji

Stdt 'I'e.cas . 111 
--.---------------------

Do Brenham pribyl v srpnu 1'. 1889. a pozoruje pomery cesko
mora,vske v Texasu shledal, ze pro neho jakozto pro kazatele, nenf tam 
mista. Proto se rozhodl pro farmareni. Koupil si zpustle misto v mest
sk)~ch hranicieh, a je tam dosud. Zalozil z pocatku maly sbor ve \Vest, 
Texas, v okresu ~fcLennan a na Vsetine, v okresu Lavaca. Dnes v;ak 
dojizdi pOUZf' nekolikrate za rok do Granger v okl'esu \Villiamson , do 
Elgin v okl'esu Bastrop a do V setina v okresu La vaea . 

Senose<- v Texasu. 

VydavR, maly cirkevni mesicnik, jehoz prvni cislo vyslo v lednu 
r . 190~. Tyto "Bratrske listy" vychlizeji v meste Brenham. 

V okl'esu \Vashington zije asi 250 ceskych a mora vskych rodin. 

S okresem Fayette hranici na vychode okres Austin, kde jest tez 
nekolik moravskych osad. Nejstar;i je tam osada Catspring, 0 ktere 
sme se jiz dfive byli zminili. Dluzno jeste podotknouti, ze je tam 

spolek "JiN Washington" S. P. J. S. T. 
Krome Catspring zasluhuji zminky pouze Industry, Nelsonville, 

San -Felipe, Bleiberville a Sealy_ 
1festecko Industry leZi asi 9 mil severozapadne od Catspring, 

a nasinci - jak jsme jiz dhve se zminili - pocali se v jeho okoli ovsem 
jen fidee, ale velmi zahy usazovati. Teprve v letech sedmdesatych 
a osmdesatych pribylo do tamni krajiny vice ceskomoravskych rodin. 
Jak jsme jiz na jinem miste uvedli, usadil se r. 1860. v Industry pastor 
Josef Opocensky, klizaje tamnim cesk;}rnl evangeUkfnn. Kdyz pak se 
z Industry odstehoval do vVesley, kde se tehdy evangelicky lid hojneji 
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usazoval, jezdili evangelíci, v okolí Industry usazení, za Opoenským do
Wesley.

Roku 1875. bylo však již 30 evangelických rodin v okolí Industry

usazeno a to zvlášt ze sboru ermského.
Ti pak požádali pastora Jaroslava Ludvíka Chlumského z Wesley,

aby do Industry dojíždl a ve státní škole kázal.

Roku 1876. zakoupen byl domek se temi akry pozemku ; avšak
koup ta stala se zídlem nespokojenosti a tenic.

Nkteí s tím nesouhlasili, a nastaly rznice a sváry. Domek
musil býti se ztrátou prodán. Tyto tenice uškodily sboru velice.

Roku 1877. žádali lenové církve pastora Jindicha Jurena z Fayette-

villei by k nim dojíždl. Vyhovl jejich žádosti a konal služby Boží

opt ve školní budov.
Konen pece zakoupen jiný domek se temi akry pozemku

a upraven za modlitebnu, která dne 3. února r. 1878. pastory Jarosla-

vem Lud. Chlumským a Jindichem Jurenem svému úelu odevzdána
byla. Ale místnost' tato záhy nedostaovala, a proto již za rok zaalo
se sbírati na nový kostel, s jehož stavbou zapoato roku 1879. Dne
1, listopadu téhož roku byl kostelík dostavn a svému úelu odevzdán.

Starý kostel za njakou dobu shoel.

Roku 1887. zakoupil sbor opt domek, a pastor Jindich Juren se

do Industry pesthoval a setrval tam až do r. 1892., kdy byv pozván
do Wesley, tam se usadil. Po jeho odchodu povolán byl za kazatele

kandidát bohosloví Jan A. . Šillpr, který pibyl do Texasu r. 1892.

Jan A. Šiller jest rodem z eské ermné. Vystudoval gymnasium
v Lanškroune, prot. bohosloví ve Vídni a Edinburgu a byl ordinován

r. 1892. Žije nyní na své farm u San Felipe.

Pobyl tam dva a pl roku. Když pak z Industry odešel, byl

farní píbytek prodán a pastor Juren dojíždl do Industry každé tvrté
nedle. Avšak sthováním se len jinam, sbor v Industry, který

koncem let sedmdesátých a v letech osmdesátých byl dosti silný, poklesl

na 28 rodin a svého faráe již sotva míti bude.*)

Co se eských katolík v Industry týe, zakoupili si také r. 1876.

ve msteku 3 akry pozemku, na nmž téhož roku zbudovali si kostel

za $1800. Prvním duchovním správcem stal se tam P. Martin Kr,
který pibyl do Texasu v lednu r. 1876. Osadu v Industry spravoval až

do svého skonu 12. ledna r. 1878.

Narodil se r. 1844. ve Frenštát na Morav a vystudovav gyiíina-

sium v Tšín a Olomouci, vstoupil do premonstrátského kláštera

v Jeruši, kdež byl vysvcen na knze r. 1870.

Po jeho smrti dojíždl do Industry P. Josef Chromík z Fayette-

ville, po té P. Karel Preis z Frelsburgu v okresu Colorado; (nyní psobí

*) Ruku 1888. byl .sbor inkorporován se jménem ,,Cesko-moravská Evangelická Refor-

movaná Církev v Industry vTexa.su". Hlásí se k helvetské konfessi a Heidelbergskcmu

katechismu.
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usazoval, jezdili evangelici, v okoli Industry usazeni, za Opoeenskym do 
Wesley. 

Roku 1875. bylo vsak jiz 30 evangelickych rodin v okoli Industry 
usazeno a to zvhlste ze sboru eermskeho. 

Ti pak pozadali pastora Jaroslava Ludvika Chlumskeho z Wesley, 
aby do Industry dojizdel a ve statni skole kazal. 

Roku 1876. zakoupen byl domek se tl'emi a,kry pozemku: avsak 
koupe ta stala se zfidlem nespokojenosti a trenic. 

Nektei'i s tim nesouhlasili, a nastaly riiznice it svary. Domek 
musil byti se ztratou prodan. Tyto trenice uskodily sboru velice. 

Roku 1877. zadali elenove clrkve pastora Jindficha J urena z Fayette
ville; by k nim dojizdel. Vyhovel jejich zadosti a konal sluzby Bozi 
opet ve ;kolni budove. 

Koneene pI'ece zakoupen jiny domek se tI-emi akry pozemku 
a upraven za modlitebnu, kteni dne 3. unora 1'. 1878. pastory Jarosla
vem Lud. Chlumskym a JindHchem Jureneni svemu ueelu odevzdana 
byla. Ale mistnost' tato zahy nedostaeovala, a proto jiz za rok zaealo 
se sbirati na 110VY kostel, s jehoz stavbou zapoeato roku 1879. Dne 
1. lis.topadu tehoz roku byl kostelik dostaven a svemu lieelu odevzdan. 
Stary kostel za nejakou dobu shoI'el. 

Roku 1887. zakoupil sbor opet domek, a pastor Jindi'ich Juren se 
do Industry pi'estehoval a setrval tam az do 1'. 1892., kdy byv poz\Tan 
do "\V esley, tam se usadil. Po jeho odchodu povohbl by I za kaza tele 
kandidat bohoslovi Jan A . . Sill~r, ktery pribyl do Texasu r. 1892. 

Jan A. Siller jest rodem z Ceske Cermne. Vystudo\'al gymnasium 
v Lanskroune, prot. bohoslovi \'e Vidni a Edinbul'gu a byl ordino\'an 
r. 1892. Zije nyni na s\Te farme u San Felipe. 

Pobyl tam dva a piil roku. Kdyz pal\: z Industry odesel, byl 
farni ptibytek prodan a pastor Juren dojizdel do Industry kazde etvrte 
nedele. A vsak stehovanim se elenu jinam, sbor v Industry, ktery 
koncem let sedmdesatych a v Ie tech osmdesatych byl dosti silny, poklesl 
na 28 rodin a sveho farare jiz sotva miti bude .. *) 

Co se eeskych katolikii v Industry tyee, zakoupili si take 1'. 1876. 
ve mesteeku 3 ·akry pozemkn, na nemz tehoz 1'0kll zbudovali si kostel 
za $1800. Prvnim duchovnim spnivcem stal se tam P. Martin Kl'e, 
ktery pribyl do rrexasu v lednu r. 1876. Osadu v Industry spravoval az 
do sveho skonu 12. ledna 1'. 1878. 

Narodil Sf> 1'. Uq-!. ve Frenstate na 1\10rave a vystudovav gYlflna
sium v Tesine a Olomouci, vstoupil do premonstratskellO khgterCL 
v Jerusi, kdez byl vysvecen na kneze 1'. 1870. 

Po jeho smrti dojizdel do Industry P. Josef Chromeik z Fayette
ville, po te P. Karel Preis z Frelsburgu v okresu Colorado; (nyn! pfisobf 

*) Rokll 1888. byl sbor inkorporovan se jmenem "Cesko-mora\'skll Evangelicka Refor
IDovana Cfrkev \. Industry v Texasll". Hhlsf se k helvetskc konfessi a lIeidelbergskcmu 
.katechisIDn. 
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v mst Winona, Minn. ) také polští i nmetí knží tam dosluhovali.

Od 29. bezna r. 1895. spravoval osadu tu P. Vilém Skoek, kterému
vystavli osadníci malou, ale útulnou faru.

P. Vilém Skoek pochází z Krásna na Morav. Studoval ve

Valašském Meziíí a ve Znojm, kde stal se eholníkem. Do Texasu
pibyl roku 1895.'

Dne 8. záí r. 1900. byl však kostel znien dsnou vichicí. Avšak
ješt toho roku vystavn nový a lepší kostelík.

Nyní je v Industry duchovním správcem, nedávno ze staré vlasti

pibylý, P. Václav Demel.

V Industry jsou dva katolické spolky ; také je tam esko-katolická

škola. Osada je smíšená ; katolických ech je však více než Nmc.
Spolku svobodomyslného tam není.

Severovýchodn od Industry leží vesnika Nelsonville, kde má
ád „ Vzájemnost''' . S. P. S. malou síí. Dále je tam eský evangelický

kostel, v nmž kázal od r. 1893. až do r. 1898. pastor Antonín Motyka.
Roku 1902. stal se kazatelem neodvislého sboru evangelických reformo-

vaných bratí v Munden v okresu Republic, stát Kansas.

Nástupcem jeho v Nelsonville stal se od ervna r. 1899. pastor A. B.

Koukol, který zárovefL vyuoval na státní škole. Sbor v Nelsonville má
leny augsburgského i reformovaného vyznání, kteí se mezi sebou

snášejí. Nazývají se sborem esko-moravských ^ratí. eští katolíci,

v okolí Nelsonville usazeni, nemají místního kostela : dojíždjí do mste-
ka Industry.

Asi 12 mil od Catspring, ve východní ásti okresu Austin, leží

msteko Sealy a nedaleko nho, asi 4 míle na východ, vesnika San
Felipe. V okolí tchto míst žije pes 100 esko-moravských rodin.

San Felipe bylo kdysi hlavním mstem republiky Texasu, když
tato bojovala za svoji neodvislos proti Mexiku. Nyní jest nepatrnou ves-

nikou.
Msteko Sealy jest novjší a živjší

;
jest v nm soustedn ilý

obchod. Mlo r. 1902. 1150 obyvatel. První moravské rodiny pibyly
tam r. 1883 ; avšak teprve koncem let osmdesátých poali se tam echo-
moravané houfnji usazovati. eští evangelíci poali se r. 1890. shro-

mažovati v lutheránském nmeckém kostele v Sealy ; dojíždli tam evan-

gelití pastoi z Wesley. Od r. 1897. konají se shromáždní každé nedle
v prázdném domku pastora Jana A. Šillera, asi 4 míle od obou míst

vzdáleném. Kazatelem je majetník domku, pastor Jan A. Šiller.

Téhož roku, co poali se evangelíci po prvé shromažovati ve
msteku Sealy, vystavli si tam též eští katolíci malý kostel, který

však shoel. Vystavn však nový kostel, jenž byl vichicí znien. Tetí
kostel postavili osadníci z milodar. Dojíždl tam P. Vilém Skoek
z Industry.*)

*) Také ve Wallis Station vystavli si eští katolíci kostel, který však shoel.
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v meste "\Vinona, :Minn.) take polsti i nemecti knezi tam dosluhovali. 
bd 29. brezna r. 1895. spravoval osadu tu P. Vilem Skocek, kteremu 
vystaveli osadnici malou, ale utulnou faru. 

P. Vilem Skocek pochazi z Knisna nn, 110rave. Stud oval ve 
Valasskem :Mezitici a ve Znojme, kde stal se J'eholnfkem. Do Texasu 
pribyl roku 1895: 

Dne 8. zaN r. 1900. byl vsak kostel znicen desnou vichricf. Avsak 
jeste toho roku vystaven novy a lepSi kostelik. 

Nyui je v Industry duchovnim spravcem, neua\'no ze stare vlasti 
pi'ibyly, P. Vaclav Demel. 

V Industry jsou dva katolicke spolky: take je tam cesko-katolicka 
skola. Osada je smisena: katolickych Cechu je v8ak vice nez Nemcu. 
Spolku svobodomyslneho tam neni. 

Severovychodne od Industry leZi vesnicka Nelsonville, kde rna 
rad " Vzdjemnost'" C. S. ~. S. malou sifi. Dale je tam cesky evangelicky 
kostel, v nemz kazal od r. 1893. az do r. 1898. pastor Antonin Motycka. 
Roku 1902. stal se kazatelem neodvisleho sboru evangelickych reformo
vanych bratfi v Munden v okresu Republic, stat Kansas. 

Nastupcem jeho v Nelsonville stal se od cervna r. 1899. pastor A. B. 
Koukol, ktery zarovefi vyucoval na statni skole. Sbor v Nelsonville rna 
Cleny augsburgskeho i reformovaneho vyznani, ktefi se mezi sebou 
sna~eji. Nazyvaji se sborem Cesko-moravskych :Bratri. <Jesti katolici, 
v okoli Nelsonville usazeni, nemaji mistniho kostela : dojizdeji do meste
cka Industry. 

Asi 12 mil od Catspring, ve vychodni bisti okresu Austin, leZi 
mestecko Sealy a nedaleko neho, asi 4 mile na vychod, vesnicka San 
Felipe. V okoli techto mist zije pres 100 cesko-moravskych rodin. 

San Felipe bylo kdysi hlavnim mestem republiky Texasu, kdyz 
tato bojovala za svoji neodvislosf proti l\lexjku. Nyni jest nepatrnou ves
nickou. 

Mestecko Sealy jest novejSi a zivejsi; jest v nem sousti'eden cil)~ 

obcho~. :Melo 1'. 1902. 1150 obyvatelft. Prvni moravske rodiny pfibyly 
tam r. 1883; avsak teprve koncem let osmdesatych pocali. se tam Cecho
moravane houfneji usazovati. Cestf evangelici pocali se r. 1890. sh1'o
mazd'ovati \' lutheranskem nemeckem kostele v Sealy; dojizdeli tam ev:an
gelicti pastofi z "\Vesley. Od r. 1897. konaji se sh1'ormizdenf kazde nedele 
v prazdnem domku pastora Jana A. Sillera, asi 4 mile od obou mist 
vzda,lenem. Kazatelem je majetnik domku, pastor Jan A. Siller. 

Tehoz roku, co pocali se evangelici po prve shromazd'ovati ve 
mestecku Sealy, vystaveli si tam t8z cestf katolici malJ~ kostel, ktery 
vsak shore1. Vystaven vsak novy kostel, jenz byl vichfici znicen. Tl'eti 
kostel postavili osadnici z milodarft. DojiZdel tam P. Vilem Skocek 
z Industry. *) 

*) Take \'e Wallis Station \'ysta\"eli si t-e;tf katoHci kostel, Idel'}~ \"sak shoi"el. 
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Východn od okres Payette a Lavaca a západn od okresu

Austin leží okres Colorado, v nmž jsou esko-moravské osady v okolí

msta Columbus ve Weittiar a jeho okolí, nablízku msteek Oakland
a Frelsburg a ve vesnikách Voxpopuli, Nadá, Písku a Garwood. Také
Shimek anebo Šimek je eskou osadou.

Ve mst Weittiar, jež leží v západní ásti okresu nedaleko hranic

okresu Fayette, jest vtšina rodin nmeckého pvodu. Weimar má asi

1400 obyvatelv a jest ilým a obchodním mstem. Je tam katolický

kostel sv. Michala archandla, který byl vystavn r. 1:^89. Také je tam
esko-nmecká katolická škola, jež je ízena sestrami. Vystavna byla

roku 1887. Chodilo do ní r. 1900. 150 dtí, z nichž bylo pes 50 morav-
ských. Obec je smíšená. ídí ji P. Karel Beneš, který zárove dojíždí

do Dubiny. eských katolických spolk je tam nkolik. Také je tam
ád „Prapor Svobochf S. P. J. S. T.

Jižn od Weimar jsou msteka Šittiek a Oaklatid.

Šimek má pouze poštu a nkolik domk : Oakland je vtší a má
nkolik obchod. Avšak v obou místech pevládají Nmci a Ameriané.
eského kostela tam není : v Oakland však je spolek ,,Bilá Hora" S.

P. J. S. T.

Znaná síla Moravan žije v okolí msteek Voxpopuli a Nadá,
jež leží v jihovýchodní ásti okresu, která jsou od sebe pouze 3 míle vzdá-

lena. V Nadá je eský katol. kostel, a to již tetí, jejž osada postavila.

Se stavbou prvního kostela zapoato r. 1896; než však byl vysvcen, byl

znien vichicí. Téhož roku postaven druhý kostel, ale i tento zniila

vichice a to 8. záí r. 1900.

Poátkem r. 1901. postaven tam tetí kostel a fara. Prvním duch.

správcem stal se tam r. 1900. P. M. Vaculík. Narodil se 10. ledna r. 1870.

v Oseku u Lipníka na Morav. Gymnasium studoval v Perov, boho-

sloví v Lovani a ve Victoria,Tex. Vysvcen byl r. 1893. v San Antonio,Tex.

R. 1894. uvázal se ve správu katol. osady sv. Jana v okresu Fayette;

od r. 1895. až do r. 1900. ídil katol. obec v Yoakum. Na to — jak již

eeno — spravoval eskou katol. osadu v Nad. V šílenství spáchal

tento mladý, nadaný a horlivý knz dne 6. kvtna 1904. samovraždu.

Pochován byl 10, kvtna téhož roku na nadském hbitov. Smrti jeho

želel všechen tamní eský lid.

Také ve Frelsburg, jež leží v severní ásti okresu, jest katolický

kostel. Ve msteku není sice mnoho našinc, avšak v okolí žije pes
60 eských rodin. Frelsburg je stará katol. osada. Již r. 1847. bydlil

tam nmecký knz. Poátek má osada ta od Nmc a Iran, kteížto

poslednjší však vždy více a více se tratili, tak že nyní v celé této

katolické osad není jediného katolíka irského pvodu. Za to však
poali se tam hned na poátku let sedmdesátých usazovati katolíci

eského jazyka, a nyní mají echoslované silnou vtšinu v této katol.

obci. Než, akoliv jich tam ím dál tím více pibývalo, musili se stále

spokojovati s nmeckými knžími, kteí esky neznali,. Konen v let
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Vychodne od okresu I~ayette a Layaca a zapadne od okresu 
Austin lezi okres Colorado, y nemz jsou eesko-moravske osady v okoH 
mesta Colut11bus ye '\Veit11ar a jeho okoli, nablizku mestecek Oakland 
a Frelsburg a ye yesnickach Voxpopuli, Nada, Pisku a Garwood. Take 
Shit11ek anebo Sit11ek je cp..;;kou osadou. 

Ve meste Weit11ar, jPz lpzi v zapadni bisti okl'e:-;u nedaleko hranic 
okresu Fayette , je~t "ptslna l'odin nemeckeho puvodu. "\Veimar rna asi 
1400 obyyateluv a jest ('ilym a obchodnim mestem. .Ie tam katolicky 
kostel sv. ::\fichala a1'chandela, ktery byl yystaven 1'. 1~89. Take je tam 
cesko-nemecka katolicka skola, jez je fizena sestrami. Vystavena byla 
roku 18oi. Chodilo do ni r. 1900. 150 deti, z nkhz bylo pl'es ;')0 moray
skych. Obec je smiSena. Ridi ji P. Karpl Benes, ktery za1'o,-en dojizdi . 
do DUbiny. CeskJ~ch katolickych spolku je tam nekolik. Tnke je tam 
l'ad "Propor Si'o1Jo d!J" S. P. J. S. T. 

Jizne od "\Yeima1' .isou mestecka Simek a Oakland. 
Sit11ek ma pouze postn a nekolik domkfi. : . Oakland je vetsi a ma 

nekolik obchoc1u. Avsak v obou mistech prevhl.daji Nihnci a Amerieane. 
Ceskeho kostela tam neni: v Oakland ysak je spolek "Bila "ora" S. 
P. J. S. T. 

Znacna sila ::\ioravanu zije y okoli nH~ste<":ek Voxpopuli a Nada, 
jez lezi v jihovychodni casti okresu, ktera jsou od sebe pouze 3 mile vzda
lena. V Nada je ceskJ~ katol. kostel, a to jiz treti, jejz osada. postavila. 
Se stavbou prvnfho koste1a zapocato r. 1896; nez vsak byl vysvecen, byl 
znicen vichficf. Tehoz roku postaven druhy ko:-;tel, ale i tento znieila 
vichfice a to 8. zafi r. 1900. 

Pobitkem r. 1901. postaven tam treti kostel a fara. Prvnim duch. 
spra\-cem stal se tam r. 1900. P. :M. Vaculik. Na1'odil se 10. ledna r. 1870. 
v Oseku u Lipnika na :\iorave. Gymnasium studoval v Pl'erod~, boho
slovi v Loyani a ve Victoria, Tex. Vysvecen byl r. 1893. y San Antonio, Tex. 
R. 1894. u\-azal se ve spravu katol. osad;y sv. Jana ,- ok1'esu Fayette; 
od r. 1895. az do 1'. 1900. Hdil katol. obec v Yoakum. Na to - :iak jiz 
1'e<":eno - spravovnl ('~eskou katol. osadll ~: ~ade. V silenst\-i spachal 
tento mIndy, nadany a h01'liyJ1 knez dne G. kvetna 1904. :-;amovrazdu. 
Pochoyan byl 10. kvetna tehoz roku na nad:-;kem hi·bito,-e. Smrti jeho 
ze]el v';echen tamni eesky lid. 

Take ve Frelsburg, jez lezi v severni b~:-;ti ok l'e:o.;u, je:o.;t katolicky 
kostel. Ve mesteeku neni sice lllnoho nasincu, avsak v okoli zije pres 
60 ceskych rodin. Frelsburg je stadt katol. osada. .liz r. l8-n. bydlil 
tam nemecky knez. Pobl.tek ma osada ta od i'Jemcu n Ire'anu, ktefiZto 
poslednej;;i vsak ~:zdy vice a YlCe se tratili, tak ~e nyn1 v cele tetb 
katolicke osade neni jpdineho katolfka irskeho puvodu. Za to vsak 
pocali se tam hned na pobl.tku let sedmdesatych u:o.;nzovati katolici 
ceskeho jazyka, a nyni maji Cechoslo\-ane silnou v<",tsinu y teto katol. 
obci. Xez, a{;kolh- jich tam eim dal tim vice pl-ibyvalo, musili se stale 
~pokojovati s nemeekymi kne~imi, ktei'i cesky neznali.. Konecne v lete 
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r. 1889. dosazen byl do Frelsburg eský knz, jenž echm i Nmcm
ádn mohl posloužiti. Byl to Karel A. Preis. Nyní jest tam opt
nmecký knz.

P. Karel A. Preis narodil se 10. ervence r. 1859.. v Boskovicích na

Morav. Odbyv gymnasijní studia v Jindichov Hradci, bohoslovecká

v eských Budjovicích, odejel na podzim r. 1887. do Texasu, kdež

byl téhož roku vysvcen na knžství. Nejprve psobil ve West v okresu

McLennan, po té ve Frelsburg. Od 25. srpna r. 1892. psobí v mst
Winona, Minn.

V okresu Colorado žije asi 400 eskomoravských rodin.

Severn od okresu Washington, leží okres Burleson, do nhož po-

ali se Moravané sthovati r. 1870. Založili tam nkolik osad, jimž dali

jména eská jako: Nový Tábor, Šebesta a Frenštát. Okresním mstem je

Caldwell, jež leží skorém upros.ted okresu. Má 1600 obyvatel.

Asi 2 a pl míle východn od Caldwell jest kostel eských evan-

gelík, kteí pibyli do tamního okolí ze sboru Wesleyského, nebo pí-

mo z ech a Moravy. Nazvali pozdji sbor svj i osadu Novým Tábo-

rem.

S vrchu eený kostel byl vystavn r. 1893. za 2850 dolar: téhož

roku zaražen i sbor s názvem ,,esko-bratrský".

Nejdíve tam dojíždl pastor Jaroslav Ludvík Chlumský z Wesley,

kázaje a konaje služby Boží na farm. Po jeho odchodu, do Svratouchu

v echách, dojíždl tam pastor Jindich Juren, kázaje ve státní škol-

ní budov. Roku 1892. poal tam dosluhovat pastor Adolf Chlumský z

Brenham.
Po té tam konal služby Boží pastor B. O. Kubricht z Wesley, ny-

ní v Chicagu.

eští katolíci však mají v okresu dva kostely, a to jeden v Cald-

well a druhý ve Frenštát; osadu tu založili Moravané r. 1884. Roku
1885. vystavli tam školu, v níž konal církevní obady zvnlý P. Josef

Fabián z Bluff
,
po nm P. Josef Chromík z Fayetteville. Pijíždli tam

nkolikráte do roka. Roku 1886. ohradili si osadníci katolický hbitov a

r. 1888. zaali se stavbou kostela na pozemku, darovaném Ad. Polan-

ským. Do kostela toho dojíždl P. Karel Preis z Frelsburg. Když pak

vystavna byla fara, stal se tam duchovním správcem P. Kašpar Fr.

Kaer, jenž zároveL dosluhoval do kostela v Caldwell. K eské katoli-

cké osad frenštátské patí ješt rolnická osada Birch, jež je od Fren-

štátu asi 3 a pl míle vzdálena. Osada ta jest však více nmecká; Mo-
ravan jest tam asi tetina.Avšak i svobodomyslní našinci jsou dosti

innými. Vystavli si v Caldwell pknou sífl, v níž koná ád ,,Svtlo"
. S. P. S. své schze. Dále jsou tam spolky: ,, Rovnost'", ,, Slovanští

bratí" a ,,Nový Tábor", jež patí k ,,Slovanské Podporující Jednot
Státu Texas".

P. Kašpar Fr. Kaer, rodem z Behová v echách, studoval

gymnasium v eských Budjovicích, bohosloví v Celovci v Korutanech
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r. 1880. closaz;en byl do Frelsburg cesky knez, _ jenz Cechfim i Nemcfim 
i':idne mohl poslouziti. Byl to Karel A. Preis. Nynf jest tam opet 
nemecky knez. 

P. Karel A. Preis narodil se 10. een-ence r. 1859 .. v Boskovicich na 
:rV[orave. Odbyv gymllasijnf studia v ,nndI-ichove Hradci, bohoslovecka 
v Ceskych Budejovicich, odejel na podzim r. 1887. do Texasu, kdez 
byl tehoz roku vysvecen na knezstvi. Nejpl'Ye pfisobil ve West v okresu 
McLennan, po te ve Frelsbnrg. Od '2~. srpna 1'. 189~. pusobf ,- meste 
'Vjnona, :Minll. 

V okresu Colorado zije asi 400 eeskomoravskych rodin. 
Severne od okrf'su Washington, lezi okres Bm'lesoll, do n8hoz po

cali se 1\loravane stphovati r. 1870. Zalozili tam nekolik osad, jimz dali 
jmella ceslnL .1 a 1\: 0 : Novy Tabor, Sebesta a Frettstat. Okresnim mestem je 
Caldwell, jez lezl skorem npros.tred okresu. Ma 1600 obyvatel. 

Asi 2 a pfil mile vychodne od Caldwell jest kostel ceskych evan· 
gelikfi, ktefi pfibyli do tamniho okoll ze sboru Wesleyskeho, nebo pH
mo z Cech a Moravy. Nazvali pozdeji sbor svuj i osadu Novym T(Lbo
rem. 

S \Tchu receny kostel byl "ystnxen r. 1893. za 2850 dolaru: tehoz 
r oku zarazen i sbor s nazvem "Cesko-bratrskY". 

NejdHve tam dojizdel pastor Jarosht\T Ludvik Chlumsky z vVesley, 
kazaje a konajf' sluzby BoH na farme. Po jeho oc1chodu, do S,-ratonchu 
v Cechach, dojizdel tam pastor Jin(H-ich Jun~n, kazaje ve stat,ni 5kol
ni budo,re. Rokn 1 Hfl2. pocal tam c1osluhovat pastor Adolf Chlumsky z 
Brpnham. 

Po te tam kona I sl uzby Bozi pastor B. O. Knbricht z "\\r esley, ny
n i v Chieagu. 

Ce;ti katolid \' sak maji ,. okresu d,-a kostely, a to jeden v Cald
well a druhy ye Frenstate: os ad u tu zalozili 1vlol'Cl ,'ane r. 1884. Roku 
1885. vystaveli tam skolu, v niz konal cil'keyni obi'ady zvecnel.y P. Josef 
F abian z Bluff, po 11em P. Jo~ef Chromcik z Fayett~ville. Pi'ijizdeli tam 
nekolikrate do roka. Roku 18t1fj. ohradili si osadnici katolick.y hl'bitoy a 
r . 1888. zacali SC' sta vbou kostela na pozemku, darovanem Ad. Polan
skYm. Do kostela toho clojfzdel P. Karel Preis z Frelsburg. Kdyz pal\: 
vysta.vena byla fara, stal se tam dnchovnim ~pravcom P. Ka~pal' Fr. 
Kacer, .1onz zarovefi dosluho\'al do kostC'la, v Caldwell. K ceske katoli
cke osade fr~l1Statske patH jeste rolnicka o~ad1\. Birch, jez je od Fren
statu asi 3 a pfil mHe yzda,lena. Osada ta jest vsak vice nemeck{t,; 1\10-
ravanfi jest tam asi tretina.Avsak i svobodomyslnf nasinci jsou dosti 
cinnymi. VystavMi si v Caldwell pe]<nou ~ifi, v niz kona l'ad "Svetlo" 
C. S. P. S. sve schftzo. DrtJp jsou tam spolky: "HoYnost''', "Slovanstf 
brutH" a "Kovy rr~Lbor" , je~ patH k "Slovanske Podporujfci .led note 
Statu Texas". 

P. Kaspar F'r. Kacer, rodem z Inchont v Cechach, studoyal 
gymnasium v Ceskych Budejovicich, bohoslod \' Celo\rci v Korutanech 
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a v Klausenburku v Sedmihradsku. Vysvcen byl ve Vídni. Do Texasu
pibyl r. 1895. a byl ihned dosazen do Frenštátu. Nyní psobí v esko-
katolické osad v Marak, Texas.

P. K. Kaer a kostel ss. Cyrilla a Methodje v Marak, Texas.

Patnáct mil východn od Caldwell leží pošta Šebesta (díve Mound
Prairie zvaná). Je tam ád „Nová osada" . S. P. S., který si vysta-
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a v Klausenburku v Sedmihradsku. Vysvecen byl ve Vfdni. Do Texasu 
p:Hbyl r. 1895. a byl ihned closazen do Fren~tatu. Nynf pusobf ,. 6esko
katolicl{(~ osade v :Marak, Texas. 

P. K. Kacer a kostel ss. Cyrilla a l\1ethoMje y :JIarak, Texas. 

PatmLct mil vJ~chodne od Caldwell leZf posta Sebesta (dHve Mound 
Prairie zvami). Je tam fad "Nova osada" C. S. P. S., ktery si vysta-



118 Djiny echv Atnerických.

vel sin, a spolek „Slovan", S. P. J. S. T. Poštmistrem je Jan Šebe-

sta, bratr Pavla a Fr. Šebest, jenž narodil se 11. ervence r. 1839. v

Zádveicích na Morav a do Catspringu pibyl r. 1856.

Jiné menší moravské osady v okresu Burleson jsou ješt v okolí

Deanville, kde je ád ,,Hvzda Texasu" . S. P. S. ; v Lyous, Somer-
ville, Tunis atd.

V okresu Burleson žije pes 500 moravských a eských rodin.

V eských osadách v okrese Burlesonu našinci vlastní džiny

(továrny na istní a esání bavlny), nkteí mají obchody v místech Cald-

well, Lyons, Frenštát, Šebesta, ale celkem se náš lid zabývá rolnictvím

a tší se pomrnému blahobytu. Velká ás našinc má vlastní pkné
farmy. Co do náboženství jest asi ti sta rodin evangelického vyznání

a dv st katolického náboženství.

S okresem Burleson sousedí okres Brazos, kde žije asi 200 esko-

moravských rodin.

První eskomoravští osadníci se pisthovali do okresu Brazos r.

1871. a to pímo z Evropy. Usadili se v jižní ásti okresu, pi mste-
ku Millicau Roku 1875. pisthovalo se opt nkolik rodin do okresu

Brazos a to z okresu Burleson. Usadily se 5 mil jižn od nynjšího

msta Bryan, kde jest nyní msteko College Station. V téže dob se

tam též usadili zmínní krajané z Millican; avšak jen asi polovice se

jich do College Station pesthovalo, ježto jich nkolik v tamní nezdravé

krajin zemelo. Do Millican se pak již našinci nesthovali. R 1879.

usadilo se zase nkolik moravských rodin v okr. Brazos, a to poblízku

nynjší pošty Kurten, jež leží 7 mil severovýchodn od msta Bryan

a založily pozdji rolnickou osadu Tábor, jež je od Kurtenu 5 a od

Bryan 12 mil vzdálena.

První katolický kostel ve mst Bryan (msto má asi 3700 obyv.)

vystavn byl r. 1871; shoel však r. 1877. Roku 1884. zakoupen celý

stavební tverec s obecní školou, kteráž promnna byla v kostel.

V ms. íjnu r, 1902. vystavn pak nový pkný kostel (100 stop pi 40

stopách), ponvadž starý kostel byl již bídný a chatrný. Avšak katol.

bryanská osada není ryze eskomoravská. Do roku 1896. patili k ní

echomoravané, Poláci, Ameriané, Vlachové a Nmci, usedlí ásten
v okresích Brazos a Burleson. Ale udaného roku postavili si Vlachové

vlastní kostel a k osad sv. Josefa od té doby patí všecky jiné již

uvedené národnosti. Není tam také ryze eské katol. školy.

Od 24. ervence r. 1890. až do bezna r. 1900. byl duchovním

správcem v Bryan P. Jos. Pelna (ny^ií ve West, Texas), který narodil

se ve Stráži u Domažlic. Gymnasium studoval v Klatovech a bohosloví

na universit sv. Jana v Collegeville, Minnesota. Vysvcen na knžství

byl 5. ervna 1890. v Galveston, Texas. V beznu r. 1900. ustanoven

byl duchovním správcem ve West, v okresu McLennan a nástupcem
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\'el ~if1, a spolf'k "Slovan", S. P. J. S. T. PostmistrE'm jp J all Sebe
sta, bratr Payla a Fr. Sebestu, jenz narodil se 11. ceryencp r. 1839. v 
Zacl\'el'icich nn ~foraye a do Catspringu pribyl r. 185G. 

JilH~ mensi moray~ke osady y okresu Burleson jsou jeste v okoH 
Deanville, kde je hid .. Hyezda Texasu" C. S. P. S.: v Lyons, Somer
ville, Tunis ntd. 

Y okl'esu Burleson zije pl'es 500 monl,\'skych a ceskych rodin. 

\? (·eskYch osachtch v okrese Burlesonu na~inci vlastni dziny 
(tOVcl.l'llY na ('isteni a cesani ba-vlny), nektefi maji obchody y mistech Cald
,Yell, Lyons, Frenstat, Sebesta, ale celkem se nas lid zabyva, rolnict\'im 
a tesi se pomernemu blahobytll. Vellni CclSt' nasincu nut viastni pekne 
fanny. Co do mibozellstvi jest asi tri sta rodin (,yangelickeho vyznani 
a Cl\'f' ste katoliekeho nabozenstvl. 

S okresem Bur1pson son~edi o1\:1'es Brazos, kde zijP asi 200 cesko
morayskych rodin. 

Prvui c-eskomol'a ysti osadnki se pl'istehovCLli do okresu Brazos 1'. 
1871. a to pHmo 7. E\'ropy, U ~adili se y jizni casti okresu, pI'i mestec
ku ~lillical1 Rolnl 187;). pl'istehova10 ~e opet nekolik rodin do okresu 
Brazos a to z okre~u Burleson. Usadi1y se .;) mil jizne od nynejsiho 
mesta Bryan, kde jest nyni lIH~stecko College Station. V teze dobe se 
tam tez usadili zmineni krajane z l\Iillican: a vsak jen asi polovice se 
jich do College Stntiop pl'esteho\'alo, jezto jich nekolik \' tamni nezdrave 
krajine zem1'elo. Do l\1illican se pal\: jiz nasinci nestehoya1i. R 1'879. 
usadilo se zase nekolik mora\'skych roc1in v okl'o Brazos, a to poblizku 
nynejsi posty Kurten, jez lezi 7 mil severovychodne od mesta Bryan 
a za10zily pozdeji roinie-kou osadu Tabor, jez jp od Kurtenu 5 a od 
Bryan 1:.! mil yzdcUena. 

Prvui kHtolickJ~ kostel ve l11este Bryan (mesto 111:1 asi 3700 obyv.) 
v.Ystaven byl r. 1871: sh01'e1 v;ak r. 1877. Roku 1884. zakoupen eely 
stavebni 6tverec s obecni skololl, kteraz promenena byla v kostel. 
V meso Hjnu r. 1902. y;ystaven pak novy pekny kostel (100 stop p1'i 40 
stopach), pone\'uelz stary kostel by1 jiz bidny u ehatrn;y~. Av~ak kato1. 
bryanska osada neni ryze c-eSk011101'a vsk~l. Do roku 189G. patEli k ni 
CeChOmOl'HVane, Polaci, Americane, VladlOve a Nemci, llsedli CcLsteune 
v okresich Brazos a Burleson. Ale udaneho roku postavili si Vlaehove 
vlastni kostel u k osaele sV. .lose fa oel t6 dob,\' patH \'~ecky jine jiz 
uveclene narodnosti. X eni tam take ryze c-eske katol. ;koly. 

Od 24. ('ervencn r. 1~90. az do bi"ezna r. 1900. byl duehovnim 
spravcem v Bryan P. ,Jo~. Pelnal' (nyni ve \Vest, rrexas), ktery naroclil 
se ve Strazi n DomazliC'. Gymna~ium stucloval v K1atovech a bohoslovi 
na universite sv . .Tana v Collegeville, ~-linnesota. Vysvecen na kne7.stvf 
byl 5. cervna 1090. \' Galveston, rrexas. V bl'eznu r. 1900. ustunoven 
bJ'} duchovnfm spra\'cem ve "\Vest, v Okl'eSll l\1cLennan a nastupcem 
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jeho v Bryan stal se P. Karel Kolín*), po jehož odchodu ujal se správy

osady sv. Josefa P. Fr, S. Máchán.

P. Fr. S. Máchán, rodem ve Valašském Meziíí, kde studoval

Štpán Mai-ak. Tomáš Marak.

.Tií Marak.

Jan Matula.

*) P. Karel Kolín narodil se 6. ledna 1865. v Malé Chýšce u Tábora. Do Ameriky pi-

byl r. 1884. Vysvcen byl 29. ervna 1888. v Milwaukee ve Wisconsinu. Psobil v Minnesot
a jinde. Do Texasu pibyl r. 1900. Nyní psobí v dioecesi Budjovické v Cechách.
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jeho y Bryan stal J.;e P. Karel Kolin*), po jeho~ ockhodu ujal 80 Spl'ttYY 

osady sy. Josefa P. I~'r. S. :Machafi. 
P. Fl'. S. l\Iachafi., l'oclem ye Valasskem Me7.i:H6i, kde studoval 

\ 

\ 

.TiH Marak. 

\ 

\ 
\ 
\ 

\ 
I 

Tonu'i; Marak. 

.Tan Mafula. 

*) P . Karel Kolin narodil se 6. ledna 1 6.3. y Male Chf~ce u T,ihora. Do Ameriky pH
byl r. 188-1. Yysyecen byl 20. ceryna 1888. y Milwaukee ye 'Yisconsinu. Pusobil v Minnesote 
a jinde. Do Texasu pl-ibyl r. 1900. Nynf pusobf y dioecesi BudejoYicke y C'echach . 
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gymnasium. V Praze stal se eholníkem ; byl tam též katechetou. Do

Texasu pijel r. 1895. a byl ihned ustanoven faráem eské katol. obce

v Granger, z Texas odebral se do Milwaukee, Wis., kdež r. 1896. pe-

vzal správu eské osady sv. Václava a po roce pijel do St. Louis, Mo.

a byl kaplanem v osad sv. Jana Nepom. Na to vrátil se opt do

Texas. Roku 1902. dosazen byl do Bryan.

V beznu r. 1904, odebral se P. Máchán do Chicaga a byl njaký

as hostem eských Benediktin. Avšak již v dubnu téhož roku odejel

opt do Texasu. Píina jeho odjezdu byla nemoc. Chicagské podnebí

mu naprosto nesvdilo.

Dlužno též zmíniti se, že vycházely v Bryan eské noviny (viz

msto La Grange) a že svobodomyslná strana zarazila tam spolek

„Hvzda Jihu'' . S. P. S., který si postavil malou sífi.

Severozápadn od okresu Burleson je okres Milam, kde jsou mo-

ravské osady v okolí msta Cameron, které má 3500 obyv., msteka
Burlington, vesniky Buckholts a pošty Marak. Našinc je v okresu

tom asi 300 rodin. První tam pibyli roku 1881. a byli to: Jií, Štpán

a Tomáš Marák, synové Fr. Maráka, jenž té doby žil v Dubin, v okr.

Fayette; pak bydlel v okr. Hill, asi ti míle severozápadn od msteka
West, v okresu McLennan.

V Marak založen byl esko-katol. kostel ss. Cyrilla a Methodje

dne 26. listopadu r. 1903. a vysvcen byl 17. kvtna r. 1905.

Všichni ti Marakové štde pispli ku zízení katolické obce

v Marak, která dle jména, dnes již zemelého jejich otce, dostala své

jméno.

Za nimi pišlo pozdji více moravských rodin, jež pak založily

osadu Marak. Zabývají se výhradn rolnictvím. Poštovním v Maraku

je Moravan Josef Maula, jenž má tam zároveil smíšený obchod. Co se

spolkového života v okresu Milam týe, je nepatrný. Pouze spolek

,, Svornost" Jihu" S. P. J. S. T. je v Buckholts ; a nedávno Jan Maula,

v téže obci usazený, založil spolek .sv. Jana Kt. K. J. T. a je velmi

inným v mladé esko-katol. osad v Marak.

S okresem Milamem sousedí okres Williamson, kde echomoravané

poali se usazovati koncem let sedmdesátých. Nejvíce našinc žije

v okolí msta Taylor, msteek Granger a Bartlett, vesniek Circle-

ville a Cornhill. Dnes žije v okresu tooQ asi 350 eskomoravských

rodin. Ve mst Taylor je spolek „Praha'' S. P. J. S. T., a sbor eských
evangelík, jenž nemá dosud svého chrámu. Dojíždl tam bývalý pastor

B. O. Kubricht z Wesley. Msto má 4211 obyvatel.

V Granger je též evangelický sbor, do nhož dojíždí pastor Adolf

Chlumský z Brenham, konaje služby Boží v obecní škole.

Je tam spolek „Jvomenski/" S. P. J. S. T., ád ..Granger" .
S. P. S. a eský katol. kostel, vystavný v letech 1888.—1890. Také je

tam katol. škola, vystavná r. 1899; fara byla tam zbudována r. 1893.
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gymnaf'ium. V PraZfl ~ta 1 se i'cholnikem; byl tam tez katechetou. Do 
'rexasu pfijel r. 1895. a byl ihned ustanoven fararem cesl{(~ katol. obce 
\' Granger, z Texas odflbral ~e do Milwaukee, Wis., kdez r. 1896. pi'e
v/ml spnl.vu ('eske osady sv. V{LClava a po I'oce pl'ijel do St. Louis, Mo. 
a b~'l kaplanem " o~a(le S" . .Tana Nepom. Na to vraUl ~e opet do 
T(l.xa~. Roku 190~. dosazen byl do Bryan. 

V bl'eznu 1'. 1 DO·!' odebral se P. Macluii'i do Chicaga a by] nejaky 
('as hostem ('eskych Benediktinu. Avsak jiz v dubnu tehoz roku odejel 
opct do 'rexasll. PNcina jeho odjezdu byla nemoL'. Chicagske podnebi 
mu napro~to nesvedcilo. 

DluZllO tez zminiti se, ze vycluizely v Bryan ceske noviny (viz 
nH~sto La Grange) a ze svoboclomyslmi strana zarazila tam spolek 
,,lfl'hda ,Tilm" C. S. P. S., ktery si postavil malou sin. . 

Severozapadne od okresu Burleson je okres Milam, kde jsou mo
r~tyske osady v okoli mesta Cameron, ktere ma 3500 Ob~TV., mestecka 
Burlington, vesnicky Buckholts a posty Marak. N asincu je v okresu 
tom asi 300 rodin. Prvni tam pfibyli roku 1881. a byli to: Jiff, stepan 
a Tomas Marak, synove Fr. Maraka, jenz te doby zil v Dubine, v okr. 
Fayette: pak bydlel v okr. Hill, asi tfi mile severozapadne od mestecka 
'Vest, v okresu McLennan. 

V :Marak zalozen byl cesko-katol. kostel ss, Cyrilla a Methodeje 
clne 2G. listopadu r. 1903. a vysvecen byl 17. kvetna r. 1905. 

Vsichni tfi :Marakove stedi'e prispeli ku zHzeni katolicke obce 
v n1arak, ktenl, dIe jmena, dnes jiz zemreleho jejich otce, dostala sve 
jmeno. 

Za llimi pfislo pozdeji vice moravskych rodin, jez pak zalozily 
osadu Marak. Zabyvaji se vyhradne rolnictvim. Po;tovnim v Maraku 
je l\1oravan Josef Mat'ula, jenz 111a tam zaroven smiSeny obchod. Co se 
spolkon~ho zivota v okresu l\1ilam tyee, je nepatrny. Pouze spolek 
"Svornost' Jihu" S. P. J. S. T. je v Buckholts; a nedavno Jan l\1at'ula, 
v teze obci usazeny, zalozil spolek ~V • .Tana Ki,t. K . .T. T. a je ,-elmi 
einnym v mlade cesko-katol. osade v Marak. . 

S okresem l\1ilamem sousedi okres Williamson, kde Cechomoravane 
poeali se usazovati koncem let sedmdesatych. Nejvice nasillc{\ zije 
y okoli mesta Taylor, mesteeek Granger a Bartlett, vesnicek Circle
ville a CorJ1hill. Dnes zijc v okresu to'll asi 350 ceskomoravskych 
rodin. Ve meste Taylor je spolek "l)ra/w" S. P. J. S. T., a sbor ceskych 
eyangeliku, jenz nema closud SyellO chnimu. Do.iizdel tam byyaly pastor 
13. O. Kubricht z 'Ves]ey . l\f(~sto rna 4211 ob'y,'ate]{\. 

V Granger je tez e\'angelicky sbor, do llehoz dojizdi pastor Adolf 
Chlllmsky z Brenham, konajf' s111zby BoZi v obecni skole . 

.Ie tam spolek "l1()}ncllsk.'j" S. P . .I. S. T., rad "Granger" C. 
S. P. S. a cesky katol. kostel, y~Tstaveny v letech 1888.-1890. Take je 
tam katol. ;kola, vYf'tavena r. 1899; fara byla tam zbudovana r. 1893. 



Fara a esko-katolický kostel v Granger, Texas.Fara a cesko~katolicky kostel \' Granger, Texas. 
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Nejprve tam dojíždl P. Josef Chromík z Fayetteville ; po té tam byl

dosazen P. František Pidal, jenž se narodil 14. ervna r. 1868. v

Ohnicích u Olomouco a byl \-ysvcon nn l-rnozo "2í». prvna r. 1895. v Lo-

vani v Belgii. Po njakém ase pesazen byl do polské osady ve

mst Brenham, a na jeho místo v Granger dosazen byl P. Fr. S. Ma-

cháfl. Nyní však je opt P. Pidal duchovním správcem osady granger-

122 IJijiny CechtlV Americkyclt. 

NejprYe t.am dojizde1 P. Josef Chl'omcik z Fayetteville; po te tam by1 
dosazen P. Frantisek Pridal, jenz se narodil 14. cervna r. 1868. v 
Ohnicich n Olomonce n byl ,·y~,.;yecen_ na kneze 29. cervna r. 1895. \T Lo-
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vani Y Belgii. Po neja1{(~m case pr'e~azen byl do polske osady \'e 
meste Brenham, a na jeho misto " Granger dosazen byl P. Pl'. S. Ma
chan. Nyni v~ak je opet P. PHdal duehovnim sprcixcem osady granger-
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ské. Dojíždí zárovefi do Cornhill, kde je též eský katol. kostel, jenž

byl vystavn r. 1890. a hkola postavena r. 1899.

Severn od okresu Williamson leží okres Bell, kde jsou osady e-
sko-moravské v okolí poštovních stanic Ocker a Seatoti a vesniky .Cy-

clon. Hlavním mstem okresu Bell je msto Temple, jež má pes 7000

obyvatel; z našinc však tam žije jen nkolik rodin.

Zmínné moravské osady leží ve východní ásti okresu a jsou od

sebe každá asi 3 míle vzdáleny. eši a Moravané pibyli tam r. 1876.

a to nejvíce evangelíci z reformovaných sbor ermnenského, zádvei-

ckého, vsetínského a z lutheránských : jasenského, vsetínského a hošál-
kovského. Roku 1892. zarazili sbor v Ocker a pojmenavali jej ,,Církví

esko-moraývskch bratí". Nov založený sbor ml 30 rodin a byl 26.

v ('sko-Uatoiick_\ kosu^l >sejs\ Trojice v ( oni IIill, T\as.

dubna r. 1893. inkorporován. Téhož roku koupeny 3 akry pozemku, na
nmž vystavn kostel za $695, jenž byl 13. srpna zmínného roku iielu

svému odevzdán. V té dob bylo pispívajících rodin 78.

Roku. 1897. byl kostel pistavn za 336 dolar. Nejprve dojíždl

tam pastor Jindich Juren, potom Bohuslav E. Lacjak, pak zase Juren,

po té pastor Antonín Motyka z Nelsonville, a když se tento na sever
odebral, zvolen za duchovního správce B. O. Kubricht z Wesley, jenž r.

1900. dvanáctkráte do Ocker zavítal.

Svobodomyslní krajané, jichž však mnoho v okresu Bell není, za-

razili pouze v Ocker spolek ,, eský prapor'' S. P. J. S. T. a v Seaton
ád ,,Bratí míru'' . S. P. S. V okresu Bell žije asi 200 eskomorav-
ských rodin.
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ske. Dojizdi zarovefi do Cornhill, kde je tez cesky katol. kostel, jenz 
byl yystaven r. 1890. a ~kola posta vena r. 1899. 

* * * Severne od okresu 'Villiamson lezi okres Bell, kde jsou osady ce-
sko-moravske v okoli postovnich stanic Ocker a Seaton a vesnicky .Cy
cIon. Hlavnim mestern okresu Bell je rnesto Temple, jez ma pres 7000 
obyvatelft; z nasincft vsak tam zije jen nekolik rodin. 

Zminene rnoravske osady lezi ve vychodni casti okresu a jsou od 
sebe kazda asi 3 mile vzehUeny. Cesi a 110ravane pl'ibyli tam r. 1876. 
a to nejvice evangelici z reformovanych sboru cermnenskeho, zadvefi
ckeho, vsetinskeho a z lutheranskych: jasenskeho, vsetinskeho a host'tll
kovskeho. Roku 1892. zarazili sbor v Ockel: a pojmenavali jej "Cirkv~ 

Cesko-mora;)~vskch bratt·i". Nove za.lozenY sbor mel 30 rodin a byl 26. 

(('sko-l\atolick}~ kostel Xejs\'. Trojice v Corn Hill, Texas. 

dublla r. 1893. inkorporovall. Tehoz roku koupen;y 3 akry pozemku, na 
nernz yystaven kostel za $695, jenz byl 13. srpna zmineneho 1'0 ku llcelu 
svemu odevzdan. V te dobe bylo prispivajicich rodin 78. 

Roku.1897. byl kostel pfistaven za 336 dolal'u. Nejprve dojizdel 
tam pastor Jindfich Juren, potom Bohuslav E. Lacjak, pak zase Juren, 
po te pastor Antonin Motycka z Nelsonville, a kdyz se tento na sever 
odebral, zvolen za duchovniho spravce B. O. Kubl'icht z 'Vesley, jenz r. 
1900. dvanactkrate do Ocker zavital. 

Svobodomyslni krajane, iichz v;ak mnoho v okl'esu Bell neni, za
l'azili pouze v Ocker spolek "Oesky prapor" S. P. J. S. T. a v Seaton 
hid "Brat}':;' mint" C. S. P. S. V okresu Bell zije asi 200 ceskomorav
skych rodin. 
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Severn od okresu Bell je okres McLennan, kde žije asi 270 e-
sko-moravských rodin. Nejvíce jich žije ve msteku West a jeho okolí

a na blízku vesniky Tours. Také ve mst Waco a rzných ástech
okresu žijí po rznu krajané. Místo, kde nyní stojí msteko West (má

asi 900 obyvatel), nazývalo se díve Bold Spring a ml tam jediný ob-

chod Amerian T. W. West, dle nhož nové msteko pojmenováno by-

lo, když r. 1881. byla tam založena stanice nov vystavné dráhy. Prv-

ní eskomoravští osadníci pibyli tam roku 1875. a pak jich stále pibý-

valo jednak ze starších eských okres, jednak z Evropy. — Ce.ští evan-

gelíci scházívali se nejprve v nmeckém evangelickém kostele, a první

eský kazatel, jenž do West zavítal, byl pastor Jindich Juren. Vyko-

nal první služby Boží ve zmínném kostele r. 1888. Od i-. 1892. poal
tam dojíždti pastor Adolf Chlum.ský z Brenham. Roku 189."). koupeny

124 IJlJiny Cech'uv AmerickYclt. 

Sevel'ne od okresu Bell je okres McLennan, kde ZlJe asi 270 ce
sl{o-moravskych rodin. Nejvice jich zije ve mestecku West a jeho okoli 
a na blizku vesnicky Tours. Take ve meste Waco a rtlznych castech 
okl'esu zijf po ruznu krajane. l\1isto, kde nyni stoji mestecko West (rna 
asi 900 obyvatelu), nazyvalo se drive Bold Spring a mel tam jediny ob
chou American T. W. West, dIe nehoz nove mestecko pojrnenovano by-

10, kdyz r. 1881. byla tam zalo~ena stan icc nove vystavC>lle drahy. Prv
ni <:;cskomoravsti osadnici pi'ibyli tam roku 1875. a pak jieh st,Ue pHby
valo jednak zc starsich <:;esk.)~ch okrcsu, jednak Z Evl'oPY. - Ce~ti evan
geHci scluLzivali se nejprv.c v ncmcckem cvangplickem kostP1p, a prvni 
ecsky kazatcl, jenz do 'Vest zHvital! byl pastor .limHic·h .lurcn. Vyko
nal prvni sl u~by Bozi vc Zmin(~lH!m kostclc r. ] R88. 0<1 1'. ltHl:? pocal 
tam dojizdeti pastor Adolf Chlumsk.y z llrenham. Hoku ] 8ft;). koupeny 
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ti akry pozemku nedaleko msteka a r. 1896. byl na nm vystavn ko-

stel za $2,200.

Sbor ítá 41 rodin. — Také je tam katolický kostel. Vystavli jej

e&i spolen s Nmci za 5,000 dolar.

Se stavbou zapoato r. 1888.*) a kostel byl dostavn r. 1892. Fara

vystavna r. 1895. a pistavna r. 1902; škola r. 1899. eskomoravských
rodin patí ke kostelu pes 60. Prvním eským knzem byl tam P. Ka-

rel Preis (nyní ve Winon v Minnesot). Roku 1895. stal se duchovním

správcem katol. obce ve West P. Gabriel František Šebík, jenž pochází

z Fryštáku na Morav, studoval v Nmeckém Brod a Znojm, kde

stal se eholníkem. Do Texasu pibyl roku 1895. ídil osadu až do

roku 1900., kdy dosazen byl do Diamond v Indiáne. Pítomn spra-

vuje eskou katolickou obec v Allegheny, Pa. Jeho nástupcem stal se

P. Josef Pelna. V noci ze dne 15. na 16. dubna r. 1908. shoel esko-

katolický kostel ve West i "se vším zaízením, ímž zpsobeno za iS10,000

škody. Pojištní bylo pouze S5,500. Než obtaví osadníci, vedeni svým
duchovním správcem P. Jos. Pelnaem, znovu vystavli si velmi úhledný

chrám, jenž byl dne 17. prosince téhož roku vysvcen.

K osad patí nkolik katol. spolk: též je tam svobodomyslný

spolek ^,MomvŠti brath' S. P. J. S. T.

X-

Na západ od okresu Burleson a severn od okresu Fayette je

okres Lee, kde je eskomoravská osada v okolí vesniky Dimebox.**)

V okresu Lee žije nco pes 50 moravských rodin.

Až asi na pt rodin, které bydlí nedaleko Giddings, mají ostatní

rodiny svj domov v okolí Dimebox. Zabývají se rolnictvím a mnozí

vlastní pkné farmy. Dle náboženství jest asi polovice katolík a polo-

vice evangelík. Vlastního kostela nemají ani jedni ani druzí. Pro
evangelíky dojíždí nkolikrát v roce pastor A. Chlumský z Brenham,.

pro katolíky P. K. Kaer, díve z Frenštátu, te z Marak, Milam Co.

Jest zde spolek, patící ku . S. P. J. S. T., kde asi polovice len
jsou katolíci, druhá polovice evangelíci. Vtších obchod v tomto

okrese našinci nevlastní. Jest tomu asi 20 let, co se tu usazovali našinci,

pišlí z Fayette Co.

Západn od okresu Lee je okres Bastrop, kde jsou moravské
osady v okolí msta Smithville, (má 2577 obyvatel) a vesniky
Rosanky.

Také v Elgiti, jež leží v severní ásti okresu, jsou eští krajané

usazeni. Zarazili tam ád „Jižní bratrstvo'-'' . S. P. S. a spolek ,-,-T">*

Žižka}^ S. P. J. S. T.

Osm mil jihozápadn od Smithville je potok Barden, v jehož

údolí žije asi 30 evangelických rodin, jež vystavly si r. 1896. kostel,

*) Pvní katol. kostelík a fara o jedné chatrné svtnici vystavn r. 1876.

**) V Dimebox je spolek
, .Texaská Orlice" S. P. J. S. T.

tl'i akl'Y pOl7,emkn l1(>daleko nH~steeka II 1'. 1~9U. bJrl na nem Y,Ysta n~ll ko
stel za 8~,~00. 

. Sbor eita 41 rodin. - Take' je tam katolieky kostel. VystaYMi j0j 
Cei;i spoleene s Nemei za 5,000 dolaru. 

Se sta ybou 7.:apocato 1'. 1888. *) a kostel byl dostaY8n 1'. 189~. Far<1 
v'ystaY~ma 1'. 189;). a pl-istaYena 1'. 1902: ~kola 1'. 1899. Ces]romoravskyeh 
rodin patH ke kostelu pI'es 60. Pr\'nfm eeskJ~m knezem bJTI tam P. Ka
rel Preis' (nJTni ye 'Vinone \T 1\Iinnesote). Roku 1895. stal se duchoynim 
spravcem katol. obce ve West P. Gabriel Franti~ek Sebik, jenz pocha7.:i 
z F1'Y8taku na 1\101'aY8, studoyal y NE'nneckem Brode a Znojm8. kde 
stal se i'eholnikem. Do Texasu pl'ibyl roku 1895. Ridil osadu az do 
roku 1900., kely elosazen byl do Diamond Y Indialle. PI-ftomne spra
vuje ceskou katolickoil obec v Allegheny, Pa. Jeho nastupcem stal se 
P. Josef Pelnai'. V nod ze dne 15. nn. 16. dubna 1'. 190;). shore 1 cesko
katolicky kostel yp 'Vest i 'se V81lli zafizenim, eimz zpusobeno za 810,000 
skody. Pojlsteni bylo pouze $5,500. Nez obetayi osadnici, \-edeni s\Tym 
duchovn1m spraycem P. J os. Pelnai'em, znoyu vystaveli si yelmi 11hledny 
chram, jenz bJ-I dne 17. prosince tehoz roku yysYE>cen. 

K osade patH nekolik katol. spolkll: tez je tam syobodomJTslny 
spolek :,.JIu}'ac.:[t! In'({U'!" S. P. J. S. rr. 

* 
Na zapad od okresll Burleson a SCYel'1l8 od okresu FaJTette .k 

okres Lee, kde je ceskomora yslni osac1a y okoli yesnicky Dimebox.7:-*) 
V okresu Lee zije neeo pI'es 50 moray: .. ;l\:Ych rodin. 

Az asi na pet rodin, ktere bydJi n0dnleko Gidcling-s, maji ostatnf 
rodinJT SYllj clomo\- \- okoli Dimebox. Zabyyaji se rolnictyim a lllnozi 
vlastni pekne fanny. DIe nabozenstyi jest asi P910yiee katoliku a polo
vice eyangelikli. Ylastniho kostela. nemaji ani jt'dni ani druzi. Pro 
evangeliky doji~di nekoliknit v roce pa.stor A. ChlumskJ~ z Brenham,. 
pro katoliky p, K. Kaeer, dfiye z Frenstatu, tcd' z ~fal'ak , :JIilam Co. 
Jest zc1e spolek! pat:NCi ku C. S. P. J. S. rr., kde a~i poloyice. clenu 
jsou katolici, dl'uha poloyice evangelici. Vetsich obchoclfl y tomto 
okl'ese nasinci neYlastni. Jest tomu asi 20 let, eo S8 tu u~azovali nasinci, 
pi'isli z Fayette Co. 

Zapadne oel okl'esu Lee je okres Bastrop, kde jsou mora \'ske 
osady Y okoli mesta Smithville, (ma 2.377 obyvatelu) a yesnick~
~osanky. 

Take v Elgin, jez lezi v seyernl casti okresu, jsou ee~ti kl'ajane 
usazeni. Zal'azili tam l'ad " • .liznl IJi'atJ','1tvu" 6. S. P. S. a spolek ".TOJ/ 
ZiZh:O" S. P. J. S. T. 

Osm mil jihoz,tpadne od Smithyille je potok Barden, v jeboz 
11doli zije asi 30 eyangelickych rodin, jez yystavely si 1'. 1896. kostel, 

*) Pl'\'nf katol. kostelfk a fara 0 jednc chatrne s,·etnici "ystaYl'n r.lS'il) . 

.;.nc.) Y Dimebox je spolek "Texaska 01'lice" S. P. J. S. T. 
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do nhož dojíždl pastor B. O. Kubricht. V okresu tom je asi 250 esko-
moravských rodin.

Menší esko-moravské osady jsou ješt v tchto okresích :

V okresu Waller, v okolí vesnice Sunuyside, kde zarazili svobo-

domyslní krajané „svobodnou obec", jež má svoji sííi a ve vesnice

Monuaville ; v okresu Falls, na blízku poštovní a železniní stanice

Rosebud a vísky Barclay; v okresu Gonzales v okolí msta Gonzales

a vísek Nickle a Dilworth ; v okresu De Witt v okolí msta Yoakum,*)

f ii»qDt t Í(llí»ílHi(H)i)Í(l)(Ii í|l íB i|i« ilD t ^(POD0DJPDI)l!'m»0Hm»«X|

»

Rev. Josef Ptašinský, »

msteka Yorktowii a vesniky Terryville ; v okresu Viktoria blízko

msta Viktorie a vísek Inez, Nursery a Holub ; v okresu Bee v okolí

msta Beeville, kde zaražen spolek „Slovan Jilm"- S. P. J. S. T. a mste-
ka Skidtuore ; v okresu Wharton (první krajané byli tu již v letech

padesátých) blízko msta WhartOM, msteka El Campo, vesnic Hiin-

*) Viz okres Lavaca, msto Yoakum.
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do nehoz dojfzdel pastor B. O. Kubricht. V okresu tom je asi 250 cesko
mora vskych rodin. 

0)(. ·x· 

Mensi cesko-moravske osady jsou jeste v Mchto okresich : 
V okresu Waller, v okoli vesnice Sunnyside, kde zarazili svobo

domyslni krajane "svobodnou obec", jez rna svoji sin a ve vesnicce 
Monnaville; v okresu Falls, na blfzku postovni a zeleznicni stanice 
~osebud a visky Barclay; v okl'esu Gonzales v okolf mesta Gonzales 
a visek Nickle a Dilw orth; v okresu De Witt v okolf mesta Yoakum, 0)(,) 
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mestecka Yorktown a vesnicky Terryville; v okresll Viktoria bllzko 
mesta Viktorie a visek Inez, Nursery a Holub; v okresu Bee v okoll 
mesta Beeville, kde zarazen spolek "Slot'(()/ Jikll" S. P. J. S. T. a mestec
ka Skidmore; v okresu Wharton (prvni krajane byli tu jiz v letech 
padesatych) blfzko fiesta Wharton, fieSteCli:a El Campo, vesnic Hun-

*) Yiz okres Lavaca, mesto Yoakum. 
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gerford, East Bernard,*) a Louise, vesniky Pierce a osady Taitoii ;

v okresu Wilsoii ve msteku Floresville ; v okresu Guadalupe v okolí

msta Seguin ; v okresu Hayes v okolí msteka Buda ; v okresu

Travis v sídelním mst Austiti, poštovních stanic Mttd, Carl

a Beecaves ; v okresu Grimes ve mst Navasota ; v okresu

Montgomery ve msteku téhož jména ; v okresu Harris ve mst
Houstou a vesnici Katy ; v okresu Bexar ve mst San Antonio

a v okresu Ellis ve mst Ennis, kde svobodomyslní našinci založili

ád ,,Bennici Jihu'' . S. P. S. a spolek ,,Ennh'' S. P. J. S. T. a katolití

krajané spolen s Irany vystavli si kostel r. 1876., jenž však 18.

íjna, r. 1901. vyhoel.

Dne 22. ervence r. 1902. uvázal se ve správu eské katolické obce

v Ennis P. Václav Koerner a téhož roku poal se stavbou eského
kostela.

Na stavbu tu pispívali pouze echo-Slované.

P. Václav Koerner narodil se 31. srpna r. 1859. v Teboni, kde

studoval nižší gymnasium : vyšší gymnasium a bohosloví studoval

v Budjovicích. Vysvcen byl 16. února r. 1883. v St. Francis, ve státu

Wisconsin. Psobil v Chicagu, v Detroitu a v jiných osadách.

V kvtnu r. 1904. odebral se však P. Václav Koerner z Ennis do

Veseleyville, N.D., kde psobil v osad sv. Lukáše a odtud uvázal se ve

správu osad Pine City a Beroun, Minn.

Nyní je faráem v Ennis P. Jos. PtaŠinsk\', rodem z Moravy-.

V Texasu žije pes 45 tisíc našinc, z nichž asi osm tisíc jest

ech a ostatek Moravané. Za povšimnutí stojí, že echo-Slované

v Texasu nemají sokolských, pveckých a svobodomyslných ženských

spolk.

Jediná ženská jednota je tam a sice „ esko-katolická podính-ná Jed-

nota žen texaských''', jež založena byla 21. listopadu r. 1897. v Yoakum.

Jednota tato má pouze 10 spolk, v nichž je asi 200 lenkyfi.

echo-Slované v Texasu jsou lidem pevážnou vtšinou rolnickým,

a mnozí z nich dodlali se slušného jmní pstováním bavlny a v poslední

dob zeleniny. Také v politice a v obchod zaíná mezi nimi ilejší

ruch.
.

Lidu moravskému v Texasu, jenž je povahou konservativní, nedo-

stává se té nutné v Americe energie a ilosti, toho obchodního ducha

v Americe nezbytného, a tím .se stává, že se nemže dodlat takových

úspch, jakých by se pi své pracovitosti, poctivosti a spoivosti mohl

dopracovati. V letech 1901. —1904. stihán byl Texas zhoubnými živel-

ními pohromami a navštíven byl zhoubcem bavlny — pilousem, ímž
hlavn hmotn trpí eský rolnický lid.

*) V East Bernard byl zaražen hici ..Karel .lonáš" S. P. .í. S. T.
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gerford, East Berl1ard,'(') a Louise, . vesnicky Pierce a osady Taiton; 
v okresll 'Vilson ve nH~steckll Floresville; v okresll Guadalupe v okoli 
nH~sta Seguin; v okresll Hayes Y okoli mestecka Buda; v okresu 
rrravis " sidelnim meste Austin, postovllich stanic l\tud, Carl 
a Beecaves; ,'okresn Grimes 'Ie meste Navasota; v okresu 
~1ontgomel'y ve mesteckn tellOz jmena; v okresu Harris VE' mestc 
Houston a vesnid Katy; v okresu Bexar ve llle~te San Antonio 
a v okresn Ellis ve nH~ste Ennis, kde s,;obodomyslni llasinci zalozili 
r'ad "Dennin' .lilill" C. S. P. S. a spolek "EJlJii.r;:" S. P .. J. S. rr. a katolicti 
krajane spoleclle s Il'(~~any vystaveli si kostel 1'. 1870., jellz vsak 18. 
Hjna. r. 1901. vyhol·el. 

Dne 22. cervence 1'. 1902. uvazal se ve spravu ceske katolicke obce 
v Ennis P. Vaclav Koerner a Mhoz rokll pocal se stavbou ceskeho 
kostela. 

Na st<Lvbu tu pI'ispivali pouze Cecho-~lovane. 
P. VacIa\' Koerner naroclil se 31. Sl'pna 1'. 1859. v rri'eboni, kcle 

studoval nizsi gymnasium: vy!;si gymnasium a bohosloYi studoval 
v Budejovicich. Vysvecen byl 10. '6nol'a r. 1883. v St. Francis, ve statu 
"\Visconsin. Pusobil v Chicagu, v Detroitu a v jinych osacl{Lch. 

V kvetnu 1'. 1804. oclebral se vsak P. Vaclav Koerner z Ennis do 
Veseleyville, N. D., kcle pusobil y o~aclc S". Lulntse a odtud uY<l.zal se y(' 
spr{lVu osad Pine City a Bel'onn, ·Minn. 

Nyni je fnl',U'('ll1 v Ennis P. Jos. Ptal:'.inskY. l'odem ;I, ~Iontvy·. 

V Texa~u !l.ijP pi-es -l;-} tisic nasincu, 7. nichz <lsi osm tisie jest 
Cechu a ostutek :NloraY£lne. Za po\'simnllti stoji, ze Cecho-Slovane 
\' rrexasn nemuji sokolskych, pf'weckych a Syobocloll1yslllych 7.enskYch 
spolku. 

Jec1ina zenskci jedllota je tam a sice "Ues/.:o-/.:atolic/.:I; j)Od]//li'Jltl )I'd
Jllltu zen te.a(sk.~ch'", jez zalozena byla 21. listopac1u 1'. 1897. Y Yoakum . 
.Ted nota tato rna pouze 10 spolku, v nichz je asi 200 (~lenkyfL 

Cecho-Sloyane v Texasu jsou lidem preva'znou vetsinou rolnickym, 
a mnozi 7. llich c10delali se slu8neho jmeni pestovanim bavlny a v posledni 
dobe zeleniny. Take v politice a Y obchodc zaeimt mezi nimi cilejsi 
ruch. 

Lidu mOl'aVSlH~mll v rrcxasu, jenz je poyahou konsel'vativni, nedo
st{LVa se te nutne Y Amedce encrgie a cilosti, toho obcbodniho ducha 
v Ameriee nezbytneho, a tim se StciV{L, ze se nemftze doc1elat takovych 
uspechu, jakych by se pH sve pracovitosti, poctivosti a spoi'ivosti mohl 
dopracovati. V Ietech 1901. - 1904. stihan byl rrexas zhoubnymi zivel
nimi pohromami a navstiven byl zhoubcem bavlny - pilonsem, eimz 
hlavne hmotne tl'pi cesky rolnieky lid. 

((.) YEast Bemal'll by) zal'azen hld .. Karel .Jon:,::;" ::;. P. J. ::;. T. 
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S potšením zaznamenáváme, že ve státních školách texaských
mže se vyuovati též eské ei tam, kde obanstvo si toho peje,
a proto po stránce národnostní echo-Slované texasští jist déle se udrží

v tom moi cizích národ.
Ocefiujeme, vzhledem k našemu lidu v Texasu usazenému, co

dobrého vykonal po stránce náboženské a hospodáské. Jeho snahy
a život nebyl však po stránce národní a spoleenské takovým, jakým
by mohl býti pi znané jeho poetní síle.

<2 <Sr=^ -^Z^ '<Z> -^O C^^-^^^^ &»

Stdt 1exas. 129 

S potesenim zaznamenavame, ze ve statnieh skolaeh texaskyeh 
miize se vyucovati tez ceske feci tam, kde obcanstvo si toho preje, 
a proto po stranee narodnostni Ceeho-Slovane texasstl jiste dele se udrZi 
v tom moE eizfeh narodu. 

Ocefiujeme, vzhledem k nasemu lidu v Texasu usazenemu, co 
dobl'eho vykonal po stranee nabozenske a hospodal'ske. Jeho snahy 
a zlvot nebyl vsak po stranee narodni a spolecenske takovym, jakym 
by mohl bJ~ti pH znacne jeho pocetni sileo 
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echové ve státu New York.

Kdo z Evropan prvý spatil behy území, na nmž se rozkládá

dnešní obrovské msto New York, anebo kdo vstoupil nejprve na jeho

pdu, není s uritostí známo. Již prý Islanané brzy po r. 1000., podni-

kajíce výpravy z Greenlandu, kde mli dv osady, dostali se až do New-
yorského zálivu.

Giovanni de Verrazzani z Florencie, podnikl r. 1523. výpravu do
nové zem ve službách francouzského krále Františka I. Prozkoumávaje
pobeží od státu North Carolina až ku státu Maine, pravdpodobn
veplul do zátoky Newyorské.

S uritostí se ví, že Samuel Champlain, nadšený a nábožný
katolík, jenž už r. .1605. v Acadii (Nové Skotsko) založil se Sieurem de

Montsem osadu, prozkoumal ás státu New York a objevil v ervnu
r. 1609. jezero, jež nazval Champlainovým.

Od té doby Jesuité, jimž misionáské dílo v Kanad se dailo,

asto navštvovali Hurony, mocný kmen indiánský, jenž sídlil v území
nynjšího státu New York, obracujíce je na katolickou víru. Když
však ti byli Iroquoii rozprášeni, byly též misie jesuitské znieny.

Horliví Jesuité však se nedali odstrašiti a jali se obraceti divoké

Iroquoie, což bylo úlohou tžkou a velmi nebezpenou.
Tetího záí r. 1609. (tedy ti msíce po té, co Francouzi poprvé

spatili jezero Champlainovo), anglický kapitán Jindich Hudson, jenž

z Amsterdamu podnikl výjDravu do nového svta ve službách Hollandské

východoindické spolenosti, veplul do Newyorské zátoky, a dostal se

po ece, jež byla po nm pezvána Hudsonovou, až k místu, na nmž
leží dnes velké msto Albany.

Na základ tohoto objevu, Hollanané inili si pak nároky na

pobeží od New Jersey k zálivu Fundyjskému, a kraj onen nazvali

Novým Nizozemím. Na to jali se tam zakládati osady. Tak r. 1613.

vystavli na ostrov Manhattan zatímní pevnstku, na jejímž míst
a kolem nhož leží dnes msto New York.

Druhou osadou hollandskou byla tvrz Fort Nassau (fot — tvrz,

pevnos) poblíže nynjšího msta Albany, vystavná r. 1614. Osady
této se však brzy vzdali, a poblíže ní byla vystavna tvrz Fort Oiange
na míst, kde dnes leží zmínné msto Albany.

Jan Habenicht. — Djiny echv Amer.

Cechove ve statu New York. 
---0---

Rdo z Evropanu prvy spatHI bfehy uzemi, na nemz se rozklucht 
dnesni obrovske mesto Ne\y York, anebo kdo vstoupil nejprve na jeho 
pudll, neni s urcitosti zmlmo. Jiz pry Island'ane brzy po r. 1000., podni
kajiee y;y~pravy z Greenlandu, kde meli dye osady, dostali se az do Ne\y
yorskeho z:ilivu. 

Gioyanni de Verrazzani z Floreneie, podnikl r. 1523. vyprayu do 
nove zeme ye sluzbach franeouzskeho kra,le Franti;ka 1. Prozkoumayaje 
pobi-eM od statu North Carolina az ku statu Maine, pravdepodobne 
veplul do zatoky Newyorske. 

S urcitosti se Yi, ze Samuel Champlain, nadseny a nabozny 
katolik; jenz uz r . .1605. v Aeadii (Nove Skotsko) zalozil se Sieurem de 
Montsem osadu, prozkoumal c'ast' statu New York a objeyil 1,' cerynu 
r. 1609. jezero, jez naznll Champlainovym. 

Od te doby Jesuite, jimz misionarske dilo y Ranade se dar-ilo, 
casto naysteyo\'ali Hurony, moeny kmen india,nsk;y\ jenz sidlil v 11zemi 
nYllejsiho statu New York, obracujice je na katolickou viru. Kdyz 
ysak ti byli Iroquoii rozpnl.Seni, byly tez misie jesuitske znieeny. 
HorliYl Jesuite ysak se ned ali odstrasiti a jali se obraceti dh'oke 
Iroquoie, eoz bylo ulohou tE~zkou a yelmi nebezpecnou. 

Tr'etiho zal-l r. 16m)' (tedy tfi mesiee po te, co Francouzi popI've 
spatHli jezero Champlaino\'o), anglicky kapitan Jind.l'ich Hudson, jenz 
z Amsterdamu podnikl vyprayu do noveho syeta ye sluzbaeh Hollandske 
v;y~ehodoindieke spoleenosti, veplul do Newyorske zatoky, a dostal se 
po feee, jez byla po nem prezyana Hudsonoyou, az k mistu, na, nemz 
lezi dnes velke lllesto Albany. 

Na zaklade tohoto objevu, Holland'ane einili si pak naroky nn 
pobr'ezi od New Jersey k zalivu Fundyjskemu, a kraj onen nazyali 
NovJ~m Nizozemim. Na to jali se tam zakladati osady. Tak r. 1613. 
vystaveli na ostroye l\fanhattan zatimni pevnustku, na jejimz miste 
a kolem nehoz lezi dnes mesto New York. 

Druhou osadou hollandskou byla t\TZ Fort Nassau (fort - tyl'Z, 
' pevnost') poblize nynejsiho mesta Alban;\', yystayena r. 1614. Osady 
teto se vsak brzy yzdali, a poblize nl byla \'ystavena tYrz Fort Orange 
na miste, kde dnes lezi zminene mesto Albany. 

Jan Habenicht. - Dejiny cechuv Amer. 
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Roku 1626. hollandský guvernér Petr Minuit koupil od Indián
celý ostrov Manhattan za $24.00 — dnes není možno koupiti tverení
stopu pozemku na rohu Broadway a Wall ulice za $450.00 a vystavl tam
Fort Amsterdam. Osada pak pezvána Novým Amsterdamem.

Hollanané pozdji zapletli se do spor se sousedy, a konec konc
byl ten, že anglický král Karel II. dal svému bratru, vévodovi z Yorku,

(pozdjšímu králi Jakubu II.) celé území od nynjšího státu Connecticut

až k Delaware. Ten pod velením plukovníka A. Nicollse poslal tam
r. 1664. lostvo, jež pinutilo guvernéra Stuyvesanta, osady odevzdat

v moc Anglian. Msto pak a provincie ke cti vévody z Yorku pezvá-

ny New York.

Pozdji se dostali Hollanané ješt jednou v držení msta, ale na

konci války mezi Anglií a Hollandskem r. 1674. vše opt f)ešlo v moc
Anglian. Tehdy ml Nový Amsterdam, nynjší New York, 2500

obyvatel.
Roku 1683. vévoda z Yorku dovolil, aby se osadníci sešli a sdlali

si jakési fundamentální zákony, jež známy jsou pod názvem ,,Charter

of Liberty", jež pikly lidu jDrávo vládnouti si, ustanovovati dan
a vyznávati víru svoji beze všeho obtžování. Schze ta byla prvým
zákonodárným sezením státu New Yorku. Tento ,,Charter of Liberty"

(výsada svobody) byl r. 1691. odvolán, a byla pijata ,,Bill of Rights",

dle níž katolíkm byly vzaty výsady, jakých požívali protestanti.

Líiti další vývoj státu, rzné boje s Indiány atd., vedlo by nás

píliš daleko a proto uvádíme jen toto :

Roku 1731. mlo msto New York 4622 obyv. Dne 26. ervence

r. 17H8. stal se New York jedním ze 13 Spojených Stát *) a, pijal

ústavu Unie. Otroctví bylo zrušeno r. 1817.

Roku 1825. dokonen dležitý prplav, jenž spojil eku Hudson

s jezerem Erie, Následkem toho obchod se velmi zvelebil, a z msta
New Yorku stala se obchodní metropole Severní Ameriky, která mla
r. 1900. 3,437,202 obyv.**) Povstala z více než 50 mst a msteek

Msto New York zaujímá prostoru 33 anglických mil dlouhou a od

12 do 18 mil širokou a mí 360 tvereních mil. Je druhým mstem,
a rozdlena jest na pt obvod : Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens

a Richmond.

* 1'voilní stiíty, které i)ol()/.ily y.iiklad kmocným dnešním Spoj. Slátim Jsou : Xew
Hampsliire, Massacliusptts, Khode Island, Connecticut, New York, New .lersey. Penusylva-

uia. Delaware, Maryland, Virfíinia, Nortli ("arolina, South Carolina a Geor<ria.

První 7, pijatých stát jsou : Kcntucky, Vermont. Tennessee, Ohio, Louisiana.

Indiána a Mississippi.

**) Stát New York, Jeden ze K5 pvodních stát Unie [zvaný Emi)ire] má na O milion

obyv. a mí 47,(520 i veeních mil. Má .IS okres. Ohranien Jest na severu a na západ
jezerem Lake Erie flake— jezero], Lake Ontario, ekou Lawrence a hranicemi Kanady, na

východ jezerem ("hamplainovým a státy Vermont, Massachusetts a Connecticut. na jihu

omýván jest Atlantickým oceánem a hranií se státy New .ler.sey a Pennsylvania.

13G DeJillY Uec1d'w AmerickYch. 
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Roku 162ft hollandsky guvel'nel' Petr Minuit koupil od Indhim'i 
cely ostroY Manhattan za $24.00 - dnes neni mozno koupiti ctverecnl 
stopu pozemku mt rohu Broadwa;y H ,Vall ulice za $450.00 a yystavel tam 
Fort Amsterdam, Osada pak prezvana N ov)hn Amsterdamem, 

Holland'ane pozdeji zapletli se do sporu se sousedy, a konec koncu 
byl ten, ze anglicky knU Karel II. dal svemu bratl'u, veyodovi z Yorku, 
(pozdejsimu krcUi Jakubu II.) cele lhemi od nynej;iho statu Connecticut 
HZ k Delaware. rren pod velenim plukovnika A. Nicollse poslal tam 
r. 1664. lod'styo, jez pfinutilo guvel'nera StuyYesanta, osady odevzdat 
y moe Anglicanu. Mesto pak a proyincie ke cti yeyody z Yorku pl'ezva
ny Ne\y York. 

Pozeleji se dostali Holland'ane jeste jednou v drzeni mesta, ale na 
konci valky mezi Anglii a Hollandskem 1'. 1674. yse opet pi'eslo Y moc 
Anglicanu. Tehdy mel Novy Amsterdam, nynejsi New York, 2500 
obyvatelu, 

Roku 1683. veyoda z Yorku dovolil, aby se osadnici sesli a sdelali 
si jakesi fundamentalni zakony, jez zmimy jsou pod nazvem "Charter 
of Liberty", jez pi'ii'kly lidu pl'avo vladnouti si, ustanovovati dane 
a vyzmLvati yiru svoji beze vseho obtezovani. Schllze ta byla pryym 
zakonochhuym sezenim statu New Yorku. Tento "Charter of Liberty" 
(yysada svobody) byl r. 1691. odvohin, a byla pfijata "Bill of Rights", 
dIe niz katolikfim byly vzaty vysady, jakyeh pozivali protestanti. 

Liciti dalsi vyvoj statu, ruzne boje s Indiany atd., yedlo by n{Ls 
pi-HiS daleko a proto uyadime jen toto: 

Roku 1731. melD mesto New York 4622 obyv. Dne 26. cervence 
r. 1788. stal se New York jednim ze 13 Spojenych Shttu *) cL pfijal 
ustayu Unie. Otroctyi bylo zruseno r. 1817. 

Roku 182:}. dokoncen dlllezity prupla\T, jenz spojil l'eku Hudson 
s jezerem Erie. Nasledlfem toho obchod se yelmi zyelebil, a z mesta 
Xe\\' Yorku :-itaJa se obchodni metropole Severni Ameriky, ktera mela 
1'. 1900. iJ,437,202 obyv. **) Poystala z vice nez 50 mest a mestecek 

l\1esto New York zaujima prostol'u 3B angliekych mil dlouhou a od 
12 do ]8 mil sil'okou H meN B60 ctverecnich mil. .Ie druhym mestem, 
a rozdelena jf'st na ppt obvodu: :Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens 
a l~ichmond. 

* Pihodnt st:ity. ktpre polozj}~' z(ikla(l I.; 'mocnym dncsntm Spoj. Stalllln jsoll: X l'W 
Hampshire, :\lassachllsl'lts, IUlOde Island, ('onJll'cticut, Nt'\\' YOI'k, i\cw .lcl'st·y, Pl'lllls.\'I\'a
Ilia. 1)l'lawarc, :\Iuryland. Yirgillia, XOI'th (':ll'olina, SOllth ('al'Olina a (;eor:.ria. 

Pn'nf it. pl·ijat.\:ch st:itl! jsoll: l\Pllt IIcl,~', ,·pI'1110I1t. Tcnnessce, Ohio, Louisiana. 
Indiana a :'olississippi. 

'HI :-'t:lt XI'\\' York. jet\cn zc ]:~ pihounfch sUitt! {'nit' [z\'aIlY F:mpiJ'c] m:i Il:t (j miliolltl 
ooy\', a m(',]-f 17,li20 (., \'(~ rc('nfch mil. :'ol:i ;is o).;rpstl. ()}lI'ani("cll jcst l1a SC\'('J'1l a na z:ipallp 
j ezcl'cm La 1,(' EI'it' rJakl' - jl'zero], Lake Ontario, j'p)wll Lawl'p!)(~C a hranicl'm i Kanally, l)a 
,.vchoM- jezcl'l'm ('hamp]aino\,ym a st:ity '-(,I'mont, :\Iassachllsl'tts It C'onn('cticllt, nit jihn 
om.vdn jest .A tlalltirl<ym oeNinem a hranii'·t SP s!:)!Y X ('\\' ./l'rsl'Y a Pennsyh'unia, 
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CO do potu objn^atelstva na svt, a je v pravd mstem mezinárodníin.

Starosta této velké obce má na starosti 1,000 mil železnic, 3,000 mil

ulic, 350 obecných a 250 soukromých skol. Nejhlaxnj^í ulice jsou

Broadway, Fifth Avenue a Boulevard Street.

Není ovsem úmyslem naším vypisovati v^eškeré zvláštnosti a pam-
tihodnosti msta toho : chceme se zmíniti pouze o skvostné radnici,

nádherné soudnici, hudební akademii, budov umlc, velikolepé pošt
(stála S7, 000, 000), celnici, hlavním nádraží, arcibiskupském chrámu sv.

Patrika, Prospect parku, kterýž jest velice pvabn}', nebo neobsahuje

tém nic umle pstovaného a o nejvtším i pekrásném Central parku,

kde umístn je egyptský obelisk, darovaný r. 1881. egyptským Khedi-

vem Spojeným Státm.

Mimo to chceme se ješt zmíniti o metropolitním museu, soŠe

Svobody a velikolepém díle stavitelském, obrovském most, který spo

juje New York s Brooklynem.

•^ • /í^.^
» <c=?^%^%^^^"^ • ^-

137 

co do poctu obyYatebtva na sYete, a je y pra vde llH~stem mezimiroc1nilh . 
Stal'osta teto velke obce me\ na starosti 1,000 mil zeleznic, 3,000 mil 
ulic, 350 obecnych a ~;)O soukromych ;kol. NejhlavnejM ulice jsou 
Broadway, Fifth A"enue a Boulevard Street. 

~eni OY5em umyslem nasim yypisovati \Teskel'e zvlastnosti a pame
tihodnosti mesta toho: chceme se zminiti pouze 0 skvostne radnici , 
lHl.dhel'ne soudnici, hudebni akademii, budove umelcu , velikolepe poste 
(stala 87,000,000), celnici, hlavnim midrazi, arcibiskupskem chramu sv. 
Patrika, Prospect parku, ktel'j~z jest velice puvabny, nebof neobsahuje 
temel' nic umele pestovaneho a 0 nejvet8im i pI·ekl'8.snem Central pal'ku, 
kde umisten je egyptsky obellsk, dal'onmy r. 188]. eg.~ptskYm Khec1i
Yem, SpojenJ~m Statum. 

~fimo to chceme se jeste zminiti 0 metl'opolitnim museu, sObe 
Svobody a velikolepem c1ile stavitelskem, obl'ovskem moste, ktery spo 
juje New York s Brooklynem. 



echové ve itisté New York.

v ohromném tom mst žije dnes asi 80,000 (nkteí tvrdí, že

50,000) ech, a byly jim díve nejhustji obydleny ulice 1., 2., 3., 4., 5.

a 6. Pozdji však eský živel pesunul semezi východní ulice 60. a 90.

Mimo to pebývá asi 300 eských rodin v pedmstí Morrisanii

a asi 100 rodin v Brooklyne. Jsou však zde porznu a daleko od sebe

usazeni, tak že postrádají astjších pátelských styk.

Prvým echem, jenž do msta New Yorku zavítal byl zvnlý
Frant. V. Tlasál; jenž pocházel z Prahy, kde byl kožešníkem.

Pibyl do New Yorku r. 1836. a stal se tam asem spoleníkem

nedávno zemelého amerického milionáe Jakuba Astora. Když Vlasák

zemel, zanechal po sob jmní $5,000,000 (asi 24 milion korun),

o které se pak jeho ddicové soudili. Podpisoval se Fr. W. Lasak.

Nestyd] se sice za svj eský pvod, ale mezi echy Newyorskými

nikdy se neukázal. Potomci jeho zapomnli dávno již na svj pvod
a úpln se poangliili.

Jiným eským kožešníkem, který v New Yorku po mnoho let žil

a velkého jmní se dodlal, ale mezi krajany nikdy nešel, byl Jan

Konvalinka, taktéž z Prahy. Ml ješt r. 1890. kožešnický velkoobchod

na Maiden Lané, v ísle 36. a bydlil ve své residenci v ísle 160. Park

Pláce v Brooklyne.

Takovým krajanem byl též M. Mareek, hudební skladatel

a impressario, v Americe dobe známý.

Narodil se r. 1821. v Brn, meškal njakou dobu v Paíži i v Lon-

dýn. Roku 1843. pibyl do New Yorku, kde byl ješt v létech osmde-

sátých hudebn inným. Podpisoval se Maretzek.

eským odrodilcem byl také známý a bohatý newyorský léka

dr. A. Spitzka.

Krom tchto krajan pibyl r. 1846. do New Yorku rodák turnov-

ský enk Paclt. Avšak nechtlo mu v New Yorku štstí nikterak

páti. A se všemožn namáhal, nemohl pece práce najíti. Rozhodl

se tedy, že zkusí svého štstí jinde. V.stoupil na parník ,,Phoenix"

a plul do New Orleans.

Cechove ve ttteste New York. 
--0-.-

V ohl'omnem tom meste zi.ie clnes asi BO,OOO (llekteJ'{ t\'l'CH, ze 
50,000) Cechu, a byl,Y jim dl"i\'e nejhusteji obydlen;y ulice 1., 2., 3., 4., 5. 
a 6. Pozdeji \'sak c-esky zivel pi"esunul semezi vychodni ulice 60. a 90. 

I 

!\'1imo to pi'ebyva asi 300 ceskych rodin ,T pi'eclmestf Morrisanii 
a asi 100 1'odin \' Brookl,vne. Jsou vsak zde poruznu a daleko od sebe 
u~azeni, tak ze post1'adaji castejsfch phitelskych stykfi. 

Prvym Cechem, jenz do mesta New Yorku zavital byl z,'ec-nely 
IhlJlt. Tr: r~lustfk, jenz pochazel z Prahy, kde byl kozesnikem. 

PNbyl do Ne"w Yo1'ku 1'. 1836. a stal se tam easem spolecnikem 
nedavno zeml'eleho ame1'ickeho milional'e Jakuba Astora. Kdyz Vlasak 
zeInl"eI, zaneehal po sobe jmeni 85,000,000 (asi :?-! milionu korun), 
o ktere se pak jeho dedicove soudili. Podpisoval se Pl'. ,V. Lasak. 
:Kestydel se sice za svuj cesky puvod, ale mezi Cechy Newyorskymi 
nikdy se neukazal. Potomci jeho zapomneli davno jiz na svuj pu\'od 
a uplne se poanglicili. 

Jinym ('eskym kozesnikem, ktery v New Yorku po mnoho let zil 
a ,'elkeho jmeni se dodelal, ale mezi krajany nikdy nesel, byl Jan 
Kon,'allnka, taktez z Prahy. Mel jeste r. 1890. kozesnicky ,'elkoobchod 
na l\Iaiden Lane, \' eisle 36. a bydIil ve s,'e residenci " ('isle 160. Park 
Place \' Brooklyne. 

rrnko\'ym krajanem byl tez ~,1. ~Iarec-ek! huclebni sklndatel 
a impres~ario, "Amedee dobl'c znalllY. 

X arodil se r. 1821. ,T Brne, me~kal nejakou dobu " Pai'izi i \' Lon
dYl1P. Hoku 18-13. pJ-ibyl do New YOl'kn, kcle by] .k~te v letech osmde
satyeh hudebne cinnym. Poclpiso,'al sc l\laretzek. 

Ceskym odrodilcf'lll b,yl take zmbny a bohaty newyol'sky lekal' 
dr, A. Spitzka. 

Krome techto kl'ajanu pl'ibyl 1'. 1 R-1G. do ~ ew Yorku ro<1:1k tUl'nov
sky C('nek Padt. Aysak nechtelo mu y ~e\\- YOl'ku St0stl niktel'ak 
pI'Mi. Ai::. se '-SClllOZ1l0 namahal, ncmohl 1>}'('('(' pnlce najfti. Rozho<ll 
Sp tedy, Z(' zkusi sveho stt~sti jinde. V:-;tonpil na pal'nik "Phoenix' l 
a plul do Xew Orlpans. 
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Nová škola Blah. Panny Marie Ustaviné Pomoci

v New York, N. Y.
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140 Djiny echv Americhých.

Nedaleko Bahamských ostrov však vypukl z neznámé píiny na

lodi ohe, jenž v krátké dob pronikl až k palub. Na štstí byla lo
blízko jednoho ostrova, s nhož nebezpený její stav byl zpozorován

a ohroženým cestujícím poskytnuta ihned pomoc, takže všichni byli

šastn zachránni. Po nehod té, vstoupil Paclt do armády strýce

Sama, prodlav jako prostý vojín celou výpravu proti mexickému pre-

sidentu Santa Anna, pod velením amerického generála Alfreda Scotta.

Ve válce té zažil Paclt mnoho dobrodružství. Když i^ak opustil

vojenskou službu, zaal jeho pravý dobrodružný život, jenž ho zavedl

do Austrálie, Asie a konen do Jižní Afriky, kde zemel roku 1887.,

zabývaje se hledáním diamant.

Teprve r. 1848. iDibylo více ech do New Yorku, vyšívaných

neblahými i^olitickými událostmi ve staré vlasti se sbhnuvšími. Z tch,

pak nkteí razili cestu jiným krajanm do neznámé zem.

Tak pibyli dne 1. listopadu zmínného roku do pístavu Newyor-

ského po plachetní lodi dva upímní Cechové, dnes již odpoívající

v chladné zemi : Ondej Hubáek, zlatník, 80 rok starý a Josef Gubín,

též zlatník, oba z Prahy.

Pišli bez penz, ale pinesli pevnou vli a chu ku práci. Ohlí-

želi se ve velikém tom mst po krajanech, toužíce po u^jímné rad
a pomoci — až konen po dvoumsíném pobytu, nalezli jiné dva echy

>

kteí v msíci íjnu téhož roku tam pipluli.

Byli to zvnlí již Josef ilinský zlatník z Prahy a Frant. Tvrdý
z Roudnice.

Octli se tedy v New Yorku tyi echo\e nospolu a pokud vdli,
samojediní v Americe.

I slíbili si vlasteneckou oddanos a bratrství i vrnos k ei
mateské. Scházívali se aspo v nedli, vypravujíce si o sv3'ch osudech,

o svém utrpení, o svých nesnázích — a ulehili svému trudu spolen,
když si zaplakali nad neštstím drahé opuštné vlasti.

Velikou rado.stí byli naplnni, když asi za msíc pijel do New
Yorku také již zemelý Vojta Náprstek z Prahy, kterj' unikl politické-

mu pronásledování spasiv se útkem z Vídn, a Frant. ervený, hoto-

vitel hudebních nástroj z Králové Hradce, bratr vhlasného Václava
erveného.

Hned po tom jiibyli tam ti l)ratí ížkové, obuvník, krejí
a truhlá z Domažlic, Vojtch a Václav Pohl, ezbá z Plzn, jenž .se

narodil r. l'^!?. v Plaších a Jan Duchoslav, ezbá z Domažlic. Všichni
již dímají vným spánkem.

Roku 1 :-<."(). pistáli v New Yorku František Brodský, narozený
r. 1835. v Roudnici nad Labem, a Frant. Korbel, jenž se narodil l*4.

ervence r. 1h8]. v Bechvni.
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Xeclaleko Dahnmskyeh ostroYu \'sal\: YYlmk1 z nezname p:l'iciny nH 
lodi OIH-'ll, jen% Y l\1'atk<:' clobe pronikl az k palube, Na stesti byla 10(1' 
blizko jednoho O~tl'OYH, s nehoz nebezpecny jejf stay byl ZPOzol'ovun 
a olnozenym eestuji('flll poskytnllta ihned pomoc, talde Ysi('11ni b:yli 
st'_astne zaehnl.neni. Po nehode te, ystoupil Paclt do al'mady stryc p 

Samet, prodelav jako Pl'osty yojin celon vYPl'ctVU proti mexiekel11u Pl'C'
sic1entu Santa Anna, po(l Y(>lenim americkeho genenUa Alfrpcla 8cott(\, 

\~ e y.\.,leE' te zazil Puclt mnoho clobl'oc1l'uzstYi, Kdyz pal\: opustil 
yo.ienskoll sluzbu, zal-Hl jeho p1'aYJ~ dobl'oclruzny ziYot, jenz 110 zavedl 
do Allstl'alie, Asie a koncl-ne do .Jizni Afril{s, kde zpml'f'l roku 1~R7" 

zabyYaj0 se hlec1anim diamantlL 

Teprytc> 1', lK-!t--. pl'ib~Tlo Vlet' Ceehu do New Yorku, y~'styanydl 
neblnhymi politickymi udalosimi Y(' stare vlasti se sbehnllv~imi, Z tpeh 
pak nPldf'l-l l'i:lzili eE'stll jinym ]\:l'i:ljanul11 do nezname Zel11e, 

Tak pl'ibyli clne 1. listopallu z1111nenellO 1'oku do Pl-lstHVU Newyol'
skeho po plachetni lodi (lva upHnmi Ceehove, clnes jiz. odpo('·iyajfei 
v chludne zt'mi: Ond:i"ej Hub.lt·ek, zlatnik, iJG l'oku starJ~ H .Josef Gubin, 
tez ~dHtnik. oba Z Prah~', 

Pl'i~li bez penez, ale pHnesli pe\'nou \'uli H ('hut' ku p1'<'id, Ohli
zeli se ye velikem tom meste po krajanech, tOllzice po up:Hmne l'adA 
a pomoei - HZ koneene po dyomnesicnem pObytll, nalezli jine tInl Ceehy, 
kteH y meski Hjnll teho~ l'oku tam pl'iplllli, 

Byli to zye("neli jiz Jo:-;pf Cilinsky zlatnil( z PI'ah", (I Fl'i:lnt, Tn'<!y 
z RoudniC'(>, 

Octli se tedy y ~pw Yorlnl cty:i"j Ceeho\ e l)ospolu a poklHl ye<1?>li, 
samojedinf \' Amel'ieE', 

I slibili si vlastpnpekoll oddanosf a bratl'stvf i \'01'110S1' k l'E'l·i 
rna td"~ke, Schazindi se a~pofl \' nedell. Y'yPl'H yujice si 0 ~\'y('h osudeC'h, 
o svem ntl'}lf'ni, 0 s\'~~('h nC'sJ1(lzich - a uleht'ili svemll tl'udu spole('·nt'·, 
kdyz si ,:Hplakali n(l(l np;testim dl'ahe opustt'nc vlasti, 

\'"plikoll l'adostf byli naplnt'mi. kdyz (lsi ZH mt>slc p:i"ijel <10 N<,,,' 
YOl'ku take jiz zeml'e]y Vojta Nc:lprstek z Pl'ahy. ktpl'Y unild politkk{>
mu IH'ol1(lsl<,donlni ~pasiy Sf' litekell1 Z Vidne, a Fl'ant, C\)l'Y('n,)\ hoto 
vitel ltu<1ehnkh nastl'oju Z Knl10ye Hl':l(k<" brat)' \,t>h1asn(~h() \"u('].I\'a 
Cen'ew'·ho. 

HIWd po tom pl'ib,Yli talll tl'i hl'HtH C'fzkoH!, obu\'nik, 
a, tl'uhhU" Z Oomazlic, VojU>('h a Vc:I.cl<n- Poh], l'ezb.U· 7. Plznt>, 
narodi1 1', 1,-,:]7, Y Plasi<:h a .Ja]) \)l1C'hoslay, l-<>zb,ll' z DOll1Hzlie, 
jiz <1Nl1lilji \'pt'])fl1l spc:lnkplll. 

hTejei 
jenz ~I' 

V;iehni 

l{oku 1 ,'-';)(), pl'ist.\]i \' X('\\, YOl'ku Pl'anti;;('k IJl'odskY. nal'ozen,v 
1', ]R3;-), \' l{olldniei nad LabpllI, a Prant. KOl'lwl. jPllZ Sl' nal'odil ~-L 

cel'\'en('p I', I Ki: I, \' 130(' llyn i, 
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Rok po píchodu Brodského, pibyli do New Yorku s nkoUka
jinými krajany zvnlý Josef Fišer z Turnova, všeobecn ,,Rybá"
nazývaný, který pozdji se odsthoval do Chica^'a a tam si zaídil

hostinec a stravní dm, .i Jan Kohout, klempí, z Kutné Hory. Oba
již zemeli.

Starými osadníky byli též : Dnes již zemelý Václav Sedláek
(Sedlák), kantor z Domažlic, který hrával na varhany v jednom nme-
ckém kostele a pozdji se odsthoval do státu Ore^onu : Václav Kašpar,

jenž se narodil 1. záí r. ISo,"). v Holicích, l\raj cln'udimský. Tento

FRANTIŠEK KORBEL

odsthoval se roku 18H4. do Chicaga, 111., zprvu tam pekail, po té

stal se bankéem a boháem a zvnlý Josef Jirásek; z Dražic u Bechy-

n, kdež býval uitelem a hudebníkem. Roku 1857. odsthoval se do

Chicaga, kde jako hudebník byl inným až do svého skonu. Roku 1853.

pibyli : Prant. Píbramský, krejí z Horažovic, jenž zemel v Chicagu

a zvnlý Jan Šmíd ze Strakonic, .který se odsthoval do Traverse

City, Michigan, kde ml pivovar a mnoho les.

Dále pibyli do New Yorku a to v letech šedesátých : Zvnlý
Jan Karásek z Kutné Hory, který usadil se r. 1865. v Morissanii (nyní

tiadvacátá warda (tvr) New Yorku), kde z poátku vyrábl doutníky,

po té zaídil si hostinec : Josef Ozáb, také z Kutné Hory, jenž
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Rok po pNchodll Ul'odskeho, pHbyli do New YOl'ku s llckolika 
jill.)hni krajan~~ zvecnt'l~~ .Josef Fiser z rrUl'110VH, vseobecnp "Ryb{d'" 
nazyvany, ktery pozdt"ji SE' odstehovHl do Chicaga a tam si zal'idil 
hostinec a stra,'ni (lftm, d .Tun Kohout. klelllpil', z Kutne Hory. Oba 
j iz zellll'C'l i. 

Stal'ymi osadl1iky byli tez: Dnes jB~ zellll'eIJ~ V(iclcl\~ Sedhicek 
(SedH)\:), kantol' If, Domazlic, ktel'.)~ hnLval na \T<1l'hany v jednolll neme
clH~1ll kostele·a pozde.ii se o<lstehoval do stc:ttn Oreg-onu: Vl:Lclav Kaspar, 
jenz se nal'odil 1. ZllJi 1'. Itli3~). \' Holicich, kraj ehrudimskY. rrento 

FHA ~TISEK KOH BEL. 

odstehoval se roku IH()4. do Chieaga, Ill., zpn'll taIn nekaril, po te 
stal se bankel'pm a bolulcell1 a z,'ecnely Josef .Tinisel"\ z Drazic u Bechy
ne, kdez byv<11 ucitelelll a hudebnikelll. Hoku 1MGi. odstehoval se do 
Chieaga, kde jako hudebnik byl c'innym HZ do svellO skonu. Roku IH53. 
pr'ibyli: Frant. PHbl'Hll1sky, krejci z HOl'l1zd'ovi(', jenz zeml'e] v Chicagu 
a zV(l(:nelJ~ Jan Smid ze Stl'akonic, Jdery SE' odstt~ho'Tal do Tra ,Tel'SP 

City, I\'Iiehigan, kde n1(~l ph'oval' H lllnoho lesft. 

Dale pl'ibyli do NC'·w Yol'ku a to v letech sedesl:itych: Zvec'nely 
Jan Karasek z Kutne Hol'Y, Idpl'Y USH(lil s<' r, 1865. v :Morissanii (nyni 
tHadvacata warda (etvl't') Npw Yorkll), kde z pO("atku v,YnLbel doutniky, 
po te zaNdil si hostin('c : Josef Ozab, take z KlltllC Hory, jenz 
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súastniv se obanské války, povýšen byl na dstojníka ; Jan Vokál

z áslavi, jehož syn Alois po léta byl náelníkem Newyorského Sokola ;

Josef Kruliš (narozen 8. ledna r. 1850. v Kutné Hoe), jenž pibyl do

New Yorku r. 1866. a má nyní kamennickou dílnu a pkný dm na 75.

ulici a Vine. Vojtí.šek z Bahna u Kutné Hory, který pibyl do New
Yorku r. 1866., kde stal se právníkem.

Slušno také zmíniti se o Antonínu Brabenci, jenž se narodil

r. 1821. v áslavi. Provozoval tam zlatnictví a klenotnictví a úastnil

se horliv tamního vlasteneckého ruchu. Byl zakladatelem áslavské

záložny.

Do New Yorku pibyl r. 1866. a i)racoval zprvu jako dlník o svém
emesle. Roku 1867. zaídil si vlastní obchod líkniotnický a zlatnický,

ve kterém však ztratil všecky své peníze. Zemel schudlý v New
Yorku r. 1880.

V ervenci r. 1868. pistál pak do New Yorku Jan F. Vosátka.

Narodil se dne 20. srpna r. 1845. v Indicích v áslavském kraji. Studo-

val reálku v Kutné Hoe a vstoupiv r. 1864. do služby finanní stráže,

byl pidlen do Lvova v Halii. Prodlav zde v Americe trudné

zaátky, stal se r. 1874. uitelem esko-an^lické katolické školy v New
Yorku. Setrval v úad tom až do ervence r. 1877., kdy nastoupil na

místo iditele pi nov zaízeném eském oddlení hamburgské paropla-

vební spolenosti v New Yorku. Roku iHíli. ustanoven pokladníkem,

kterýžto úad do dnes zastává.

V New Yorku žije také Tomáš apek, narozen 6. prosince roku

1861. ve vsi Krašovicích u Strakonic. Studoval nižší reálku v Písku

a vnoval se pak obchodu. Roku 1880. pijel za svými bratry do Ame-
riky a u nejstaršího svého bratra Jana V. apka, bydlícího tehdy

v Brooklyne, setrval pes pl druhého roku, ue se angliin a pipra-

vuje se do Cooperova ústavu. Se studií však prozatím sešlo, a mladík

byl nucen pijati místo u tehdejších Newyorských ,,Dlnických List",
Frant. Škardou vydávaných.

Když zmínný asopis zanikl, vydával s bratrem Janem a Frant.

Bartoškem týdenník ,, Patriot" : a když i tento list zanikl, nastoupil

místo v redakci ,,Pokroku Západu" v Omaze v Nebrasce.

Ušetiv si njakých penz, dal se zapsati na státní universitu

v Ann Arbor v Michiganu, kde vystudoval práva. Po té odešel do

Columbia ústavu v New Yorku a rok i)oslouchal pednášky o anglické

ei a literatue.

Na vyzvání svých ])átel vrátil so apek do Omahy a otevel tam
advokátní kancelá. Za nedlouho l>yl navižen demokratickou stranou do

státního snmu Nebrasky za poslance a velikou vtšinou zvolen. Pi
ucházení se o úad policejního soudce byl poi'ažen, protože prý držel

s katolickou stranou.
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~\'lcastni\T ~e ob("ansk6 valky, povysen byl 11H c1u~tojni1Gl: .Tan VokM 
z CaslaYi, jehoz syn Alois po leta byl nacelni1\em Newyorskeho Sokola : 
.Tosef Krulis (na1'ozen 8. ledna 1'. 1850. v Kutne Horc), jenz pi"ibyl do 
Nl~W Yorkn r. 1866. am,\, nyni kamennickon (Hlnn a pekny dum na 7:1. 
nlici a Vinc. Vojtis(>k 7. Bnhna n Kntne Hor~T, kte1'Y pi"ibyl do New 
Yorku 1'. 1866., kdp ~tHl ~e pntvnikem. 

Slnsno take zminiti SP 0 Antoninn 13l'abenci, jt'nz :-;e nal'odil 
r . .l821. y Caslavi. Provozoval tam zlHtnictvl H klpllotnktvi a ucastni1 
sP hOl'li\T8 tamniho vla:-;teneckellO l'uchu. B:d zaklac1atplem ('as1avslnS 
zalozny. 

Do New YOl'ku pHb.v1 1'. 1866. a praeovnl 
]'eme~le. Rokn lR67. zaHdil S1 vla:-;tni obchod 
Ye ktm'em vsak zt1'<1til v;ecky sve penize. 
Yorku r. 1880. 

zpl'vn jako delnik 0 syem 
klel10tnieky a zla tni('kJ~' 
Z('mi"e1 schndlJ~ v "New 

V cervenci r. It:ut:. pi"istal pal\: do N"pw Yorkn Jan F. Vo:-;atkn. 
X arodil se dne :W. srpnn r. 18-l-5. \T Indicich y caslHyskem kra,ji. Stndo
val realku v Kutne Hoi"e a vstoupiv r. H~u-l-. do sluzby financni st1'aze, 
by1 pi'idelen do Lvova v Halic-i. Pl'odel,1\T zde v Americe trudne 
zHcatky, 
Yorku. 

stal se r. 187-l-. l1citelem ce:::;ko-anglicke katolicke skol;y \T Ne\v 
Set1'val \T t'll'ad6 tom HZ do cel'veu('e l'. 1 :--;77., kdy nastonpil llCL 

111isto fiditele pi"j nove za:l-izpnem c-eskem odde1eni hambnl'gske parop1a
\Tebni spo1ecnosti v New Yorkll. Rokn 11"'i!}(i. nstanoV0n pokladnikem, 
kteryHo t'll'ad do dne~ za~tava. 

V New YOl'kll zije take TOl11cts Capek, llHrozpn 6. pl'osin~e 1'okn 
1~()1. \'e vsi Kra~rovicich n Stl'akonic. Stndontl nizsi l'ealkn v Pisku 
a yenoval se pak obchodu. Roku ]880. pI'ijel ZH sy,ymi brutry do ..1.\111(>

riky a u nejstal'siho syeho bl'atra .lana V. C'apka, bydlidho tehdy 
v Brookl,Yn8, setnTal pi"es pul dl'uheho roku. l1('e se emglicin~' (\ pfipl'<l
\'uje se do Cooperova u~tnYll, Se :-;tudii ysak pl'ozatim se~lo, a ml"dik 
b~Tl nucen pI'ijati mi~to 11 tphdejskh ~e\Y'y()]'sk,\~('h "DeIniC'kych Lbtu", 
Fl'ant. Skardou yy(1{L':anY('lI. 

Kdyz zmineny casopis zanikl. \'y<1;1 nil s h1'atl'em JanPlll a 11'1'(\ nt. 
Hal'to.~kelll tidellnik .,Patriot": a kd'y~ i tpnto list zanikl, nastonpil 
lIlbto Y redakci "Pokroku Zapadn" \' OIll(lZ(' \T 0l('hr:.ls~p. 

Usetl'iy si llPjakyc'h ppm"7., <laJ SP 7.(lps:lti n" sbitnl unin'l'sitl1 
\. Ann Arbor \' )'1ichigann, kde y.ystndo\'aJ pni,\T,l. Po t{> udl'sel do 
Col umhia ll~ta \'U \' New YOl'ku a I'ok p()~IOl\('llHl pl'pc1nclsky 0 angliek6 
l-t \ci H litel'atu]'p. 

Xa yyzYclni ~vy('h ph'\tpJ \Teltil ~I' {'appk do Ollwhy ,( ot('\'}'pJ tam 
" d\'okatni kancelc\,l'. Za l1('(l1on11o by1 11(1 \'1';;'(,11 df'IllOkl'atickoll stranon (10 

~t(\,tniho snemn ):ebrasky za pO~lHllt'f' a ,"pJikou \'t,tSinou zyo1en. PH 
l1C1UlZenf se 0 ul-clc1 poli('Pjnlho sondcl' by I pOl'a;;'('n, pl'nto~e pry (l1'ze] 
s kato1ickon ~tl'imOll. 



Brzy na to rozhodl se „Národní výbor" ech amerických vydá-
vati anglický asopis „Bohemian Voice" a redakce svena apkovi.
Z Omahy pesídlil pak do New Yorku, kdež se zabývá advokacií.

Tomáš apek*) vydal „Památky eských Emigrant"**) (vystho-
vavších se po blohorské katastrof), spis to, k nmuž sbíral látku
v knihovnách v mstech New York, Brooklyn, Germantown, Phila-

delfia, Boston a Baltimore. Dále anglicky napsal a vydal roku 1906.

velmi cennou knihu pod názvem : „The iSlova/i-s of ITmiyary.'-'-

Poátky všech prvních pisthovalc byly ve mst New Yorku
velmi kruté. Chceme zde aspo nkteré vylíiti. Tak Ondej Hubáek,
jenž zanechal v Praze manželku a tyi dítky, z nichž syn Josefstudoval
techniku, poal z poátku v New Yorku šíti holínky.

Stal se tedy z bývalého pražského mšana a zlatníka v New
Yorku švec, jenž dostával za dv holínky 3 šilingy, to jest 37 cent
i asi 80 krejcar. Když se trochu v tom ,,umní" vycviil, vydlával
tjMn až $5.00. Teprve na jae následujícího roku, po trplivém ekání
a hledání, nalezl si práci u zlatníka, kde dostával týdn $9.00 a když
bhem roku poznal mistr, že je Hubáek v emesle dokonalým, platil

mu týdn $18.00.

Pozdji odsthoval se Hubáek do Chicaga, kde ml vinopalnu.

Když pak jeho syn Josef odejel do San Franciska v Californii, otec

odebral se za ním. Po 18 rok zamstnán byl na Korbelov renit)
v okresu Sonoma. Zemel v íjnu r. 1901. v okresním chudobinci

v Santa Rosa v Californii.

Vojta Náprstek ml taktéž tžké poátky v Americe. Pinesl
sebou málo penz, a když ty došly, ohlížel se po práci. Avšak pro

studenta práce nebylo. Žil njaký as na úvr,, ale nemohl dlouho na

to spoléhati. I nalezl mu Hubáek místo na dlání lepenkových škatu-

lek, pi emž si vydlal vzdlaný mladík ten za týden dva a pl dollaru,

tak že musil se spokojiti s tou nejlacinjší výživou, jako každý chudý
a prostý dlník. Pozdji pracoval jako kamenník v Novém Londonu ve

státu Connecticut.

Poátkem r. 1850. odejel z New Yorku do Milwaukee, Wis.. kde

vliv jeho na duševní život byl v brzku pociován. Zídil tam knihku-

pectví : ponvadž pak toho asu v Milw^aukee bylo množství stoupenc
kommunistických, socialistických a revoluních myšlének, jejichž vlny

ped nedávném v Evrop vysoko se vzdouvaly, odhodlal se Náprstek
spojiti nadšence toho druhu v jeden celek. I svolal všecky ,, revolucio-

náe" do vojenské sín, kde jeho piinním zaražena byla ,,Nordwest-

liche Association der Arbeiter" (Severozápadní sdružení dlnictva).

*) O Janu V. apkovi, který žije nablízku msta Xew Yorku, zmiujeme se obšírn

na jiném míst.
**) Spisu tohoto užito jalvo pramene k prvnímu dílu I. sešitu tchto ..Djin",

f ) Hospodáství chovu dobytka vnované.
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Brzy na to l'ozhodl se "Ntirodni ,'ybor" Cechu alllf'ricky('h ,';rchi
"ati anglicky casopis "Bohemian Voice" a l'edakce svel>ena Capko\'i. 
Z Omahy pl>esfdlil pak do New Yorku, kdez se zabyvct ac1vokacii. 

Tomas Capek*) vydal "Pamatky (1eskych EmigTantu "*.*) (vyshY,llO
vavsich se po belohol'ske katastrofe), spis to, k nemuz sbiral httku 
\. knihovnach v mestech Np,y York, Brooklyn, Germantown, Phila-

delfia, Boston a Baltimore. DeBe anglicky na.psal a vyc1nl roku 1906. 
,'elmi cennou knihu pod mtz,Tem: "Tile SIN'((!.·s (~( /hfll!/W'!J'" 

Pouatky ,'sech prvnich pl'isteho,'alcu b;rly H' meste New Yorku 
velmi lunte. Cheeme zde aspon nektere vylieiti. Tak OncUej Hubac'ek, 
jenz zanechal '" Praze lllanzelku a ct,yi"i ditky, z nichz syn .Tosefstuc1oval 
techniku, poual z pocatku v New Yorku siti holinky. 

Stal se tedy z bJ~'Taleho prazskeho mest'ana a zlatnika ,. New 
Yorku s ,Tec, jenz c10staval za dye holinhx ;) silingy, to jest 37 centu 
ei asi 80 krejcaru. Kc1;rz se trochu v tom "umEmi" v.Y("vic~il, vydelava 1 
tydne az 85.00. Tepn'e na jah' nasledujiciho l'oku, po trpelh'em celntnf 
a hlechini, nalezl si pnki u zlatnika, kdp dostaval tydne 89.00 a kd;rz 
behem roku poznal mistr, ze je Hubacek v l>emesle dokonalym, platil 
mu tydne $18.00. 

Pozc1eji odstehoval se Hubacek do Chicaga, kde 111el 'Tinopalnu. 
Kdyz pal\: jeho syn Josef odejel do San Franciska v Californii, otee 
odebral se za nin.l. Po 18 l'oku zamestnan byl na Korbelove rencit) 
v okresu Sonoma. Zemi>el v Njnu 1'. 1901. " okresnim chuc10binci 
,. Santa Rosa v Californii. 

Vojta N aprstek mel taktez tezke pouatky " Amel'ice. Pl'inesl 
sebou m:Uo penez, a-kclyz ty dosly, ohlizel se po praci. A,'sak pro 
studenta prace nebylo. Zil nejaky cas na uver,. ale nemohl c1louho na 
to spolehati. I nalezl mu Hubacek misto na delani lepenkovych skatu
lek, pH cemz si vydelal 'Tzdelanj~ mladik ten za tyden d,Ta a pul dollaI'u, 
tak ze musil se spokojiti s tou nejlacinejSi 'Tyzivou, jako kazdy chudy 
a prosty delnik. Pozdeji praco,Tal jako kalllennik v Novem Londonu ve 
statu Connecticut. 

Pocatkem r. 1850. od~jel z NeviT Yorku do :Mih,Taukee, ,Vis. , kde 
Yliv jeho na dusevni ziYot byl v brzku pocifo,Tan. ZHdilt' tam knihku
pectvi: ponevadz pak toho casu ,T l\111waukee bylo mnozstvi stonpencu. 
kOlllmunistick)~ch, socialistickych a re,'olucnich l1lyslenek, jejichz VlllY 
pl>ed ned:ivnem v Evrope vysoko se vzdou,Taly, odhodlal se Naprstek 
spojiti nadsence toho druhu v jeden celpk. I svolal 'Tsecky "revolucio
nare" do ,'ojenske sine, kc1e jeho iJl>icinenim zarazenil byla ,,:N ord ,yest
liche Associat~on del' Arbeiter" (Severozapadni sdruzeni clelnict'Ta). 

*) 0 .Tanu 'T. l~apko\"i, l,ter~~ zije nabllzku mesta Xew YOl'ku. zmiilujenw!', (' ob;ime , 
na jinem miste. 

**) Spisn tol1oto uzito jako pramene k pJ"\"nimu dOu 1. 1>(';itn t('chto .. \)ejin". 
t) Hospod:Hstvf chon1 dobytka \'eno\"al1l~. 



144 Djiny echv Amerických.

Zmínné knihkupectví otevel na ,,Markét pláce" (Trhovém nám-
stí) a spojil s ním obchod s umleckými pedmty, jakož i pjovnu
knih a hudebnin.

Koku 1852. pak založil asopis „Flugblaetter". V tomto období
hlásání a šíení „svobodomyslných" a do jakési míry revoluních i fan-

tastických myšlenek echem Náprstkem ve „Flugblaetter", pozoruhod-
ným opposiním v této píin pracovníkem byl nmecký katolický knz
Rev. Josef Salzmann, muž opravdu vzdlaný a pro víru velmi nadšený,
jenž — byv stále ve ,,Flugblaetter" napadán — poal psáti do asopisu
,,Seebote", vydávaném v Milwaukee, lánky vcné a namíené proti

novému tomu proudu.

Prelní pohled Tiocviny v Novem Yorku.

Zmínné ,,Flugblaetter" byly psány v nejprostonárodnjším slohu

a opateny byly karikaturami, a slovem i obrazem pronásledovaly

P. Salzmanna a katolickou církev. Zel však, že poínaly si pi tom
stranicky a fanaticky.

Co bylo však v nicli zajímavého, bylo to, že dovedly aspofi

vpraviti ve svoji stranickou tendenci rozmanitost' a pestrost". asopis
ten dosáhl záhy neobyejn velikého rozšíení : ísla šla na draku
a byla asto ve 2—8 hodinách rozebrána. Nezídka bylo nutno poíditi

nové vydání o "2—8000 výtiscích. Salzmanna mly ,.Flugblaett(a'" zvlášt
na mušce, a skoro v každém j(\)ic-h ísle byla jeho karikatura.

V listopadu r. l^(r)8. dokal se Náprstek založení ,,Svobodné obce"
Fr<>ie Ciemeinde).

Náprstek byl též mezi prvními zakladately ,, Spolku svobo(hiýcli

muž" (Freier Maenner—Verein), ,, vzdlávacího a tenáského spolku

144 D/'jill!} iYecllllv Ame-rickYch. 

Zminene knihkupectvi oteYl'el na ,,:Market place" (Tl'hovem name
sti) ,I ~pojil ~ nim obehod ~ umeleekymi pl'ec1mety, jakoz i pfijcoynu 
knih ,I huc1ebnin. 

Roku 18;)~. pak zalozil blSOpis "Flugblaetter". V tomto obc1obi 
hla~ani a sil"pni "syoboc1omyslnych" a c10 jakesi miry revolucnich i fan
ta~tickych myslenek (;'('Che111 Napl'stkem ye "Flugblaettel''', pozoruhod
nym oppo~ienilll Y teto pH(~il1e pracovnikem byl nemecky katolicky knez 
Rey. Josef Salzmann, 111UZ opraYclu vzdelany a pro viru velmi nadseny, 
jenz - b,\'\' shUe ye ,,}11Iugblaetter" napaclan- poeal psati do casopisu 
"Seebotp'·. Y;\,ehl.vanem,' l\lihyaukee, elanky vecne a namil'ene proti 
no,-e111u tOll1U pl'oudu. 

Pd'lcelnl pohled 'J'l"locvicny v Non~m Yorku. 

ZminE}n~' . ,Flugblaptt(Cll'" byly p~any Y nejpl'ostonaroc1nejsim slohu 
a opath'ny byly k<lrikatul'ami, a ~lovf'm i obrazpm pl'Olutsledovaly 
P. Salzl11<1nna a katolickou l'll'kp\'. leI ,'sak, ze pocinaly si pI'i tom 
~tranic'k.\' a fHllllticky. 

Co bylo y;ak \' ni<.:h zajiman~ho, bylo to, ze c1oyC'clly aspon 
Y1>1'a viti vp ~yo.ii ~t]'anickou tC'nclenci rozmanitost' a pestl'osf. C<lsopi~ 
tPll c1ose:lhl z,ihy npobycPjnt' yelikellO l'ozsil"enl: eisla sla na dl'aeku 
<I hyla {'asto ye ~-;j ho(limlC'h rozpbnlna. :t\'t':d'ic1ka bylo nutno poHditi 
no\'(~ yyclani () ~-;':UOLl YYtiscich. SalzmanllH llHV,ly ,.Flugblaett(~l''' z\"hisa, 
n([ 11111se'p, a ~kor() ,- kazc1em kjich ('isle b.r1a jC'lto kal'ikatUl'H. 

V li:-;topadu I'. 11"';-)::' do('·k;d se N,tprstek za\oz('ni "SYobodnc5 ouel"" 
Frl'ip Gemeinde). 

X<l.prstek b.r1 tez llH'zi I>lTnillli zakladat(.J.y "Spolku svoho<1nych 
muza" (Fn·jpl' ~lal'nnpl' V C'l'Pin), ., ,rzdelc't ,'aciho a etemH'sk(·ho spolku 
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dlnického" (Arbeiter Bildung-s und Lese Verein) a získal si nemalých
zásluh zízením kanceláe v rzných wardách (mstských tvrtích),
v nichž dlníkm i zamstnavatelm bezplatn bylo poslouženo pi hle-

dání a zadávání práce.

Poátkem r. 1854. z nenadání opustil Náprstek Milwaukee, Wis.,

a cestoval po Wisconsinu a Illinoisu : za jeho nepítomnosti nebyly
,,Flugblaetter'' vydávány. Když pak asi za ti msíce ze svých cest se

vrátil, ihned optné vydávání ,,Plugblaetter" ohlásil. A skuten vyšlo
záhy r. 1855. 1. íslo tetího svazku. Koncem r. 1855. se však Nápr.stek
rozhodl, že pjde do New Yorku a pesthuje tam též ,,Plugblaetter".

íslem 34. 4. svazku dne 25. listopadu r. 1855. a.sopis ,,Flugblaetter"*)

zanikl.

Ješt jednou a sice r. 1857. objevil se Náprstek v Milwaukee, Wis.,

jako jednatel nmecké pisthovalecké spolenosti a jakožto ,,guard",

anebo prvodce indiánského jednatele, nmeckého lékae, dra. Bedicha
Huebschmanna. Podnikl s ním pak cestu do území minnesotského. Po
té uspoádal pi svém návratu do Milwaukee nkolik pednášek o svých
píhodách mezi minnesotskými domorodci a — zmizel, aby se už nikdy
nenavrátil.

Odebral se v prosinci r. 1857. do New Yorku, odkudž ihned

vyplul do Francie. Tam pobyl ti msíce a odejel pak do milé drahé
eské vlasti, by ve stovžaté staroslavné Praze u ,,Halánk" zulíbal

svou dobrou starostlivou matku, tu ,,panímámu" chudého lidu, která

vzpomínala nafí. ve dne v noci.

Vojta Náprstek (Fingerhut), narodil se 17. dubna r. 1826. v Praze.

Zemel tan: 2. záí r. 1894. Tlo jeho bylo spáleno v Got v Nmecku,
a popel jeho uschován jest v prmyslovém museu v Praze.

Smutný ' zaátek ml též Frant. ervený,**) který však brzy se

vzmohl. Vyrábl totiž v New Yorku plechové dechové nástroje, akoliv
s velikými obtížemi, ježto toho asu nebylo v Americe možno dostati

pravý mosazný plech a dovoz jeho byl spojen s vtšími výlohami, než

dovoz hotových hudebních nástroj. Proto objednával si plechové

nástroje od bratra Václava z Králové Hradce a posílal je do Chicaga,

Milwaukee a na západ. Roku 1858. opustiv New York, odebral se do

Milwaukee, kdež na ulicích 5. a Tamarack (nyní State) si zaídil dílnu

a emeslo své provozoval. Pozdji stal se lenem tamní Bachovy nme-
cké hudební kapely, pi níž jako barytonista úinkoval.

V posledních letech byl krut pronásledován osudem, nebo byl

stižen nevyléitelnou chorobou — padoucnicí.

") Kupy zbylých ísel ..Flugblaetler". jež byly své doby nejradikííinjším listem

v Americe, obsahu svobodomyslného, koupil Petr Bodenbach a balil do nich doutníky.

**) Frant. V. Cervenj^ narodil se v záí r. 1825. v Bežanech u eského Brodu. Nauiv
se v Brn vyrábti dechové hudební nástroje, provozoval pak své emeslo na rzných místech

v Cechách, Uhrách i v cizích zemích.
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de1nickeho" (Arbeiter Bildungs Ull<1 Lese Vel'ein) a ,dska1 si nema1yeh 
zas1uh zHzellim kance1are y 1'uznyeh ,var<1aeh (l1lPstskych ctYl'tkh), 
y nichz de1nikum i zamestnavate1um bezp1atlle by10 poslouzeno PI'j h1e
dani a zachtyani prace. 

Pocatkem 1'. 185-1-. z nenadani opusti1 Naprstek .Milwaukee, 'Yis., 
a cestova1 po Wisconsilln a Il1inoisu: za jeho nepI'itomnosti neb'yl.'~ 

"F1ugb1aetter" vydavan;y. Kdyz pak asi za tl'i mesiee ze syych eest se 
yratil, ihned opetne vydayani "F1ugb1aette1''' ohhlsil. A skutecne yys10 
zahy 1'. 1855. 1. cislo ti'etiho svazku. Koncem 1'. 185:'. Sf' vsak Naprstek 
rozhodl, ze pujde do Ne",' Yorku a pI'estehnje tam tez "Flugb1aetter". 
Cislem 34. -1-. svazku dne ~5. listopadll r. 18:'5. casopis "F1ugblaettel'''*) 
zanikl. 

Jeste jednou a sice r. 1857. objevi1 se Naprstek y :MilwaukE-e, 'Yis., 
jako jednatel nemecke phstehoyalecke spolecnosti a jakozto "guard", 
anebo pruvodce indi~tnskeho jednatele, nemeekeho lekaJ'e, drCL. Bed:l'icha 
Huebschmanna. Podnikl s nim pak eestu do uzemi minnesotskeho. Po 
te uspohldal pH svem naYratu do Milwaukep nekolik pI'edmlsek 0 syych 
pHhodach mezi minnesotskymi domorodci a - zmizel, aby se uz nikdy 
nenayratil. 

Odebralt' se y prosinci 1'. 1857. do Np,,' Yorku, odkucH ihned 
vyplul do Francie. Tam pobyl Hi mesice a odejel pak do mile drahe 
ceske v lasti, by ve stoveza te starosla yne Praze 11 "Halallkli" zulibal 
svou dobrou starostliyou matku, tu "panim~bnn" chudeho lidu, ktera 
vzpominala llan ve dne v llOCi. 

Vojta Naprstek (Fingerhut), narodil se 17. dubna r. 182G. ,. Praze. 
Zeml'el talT 2. zaN r. 1894. Telo jeho bylo spaleno v Gote v Nemeeku, 
a popel jeho uschovan jest v prumyslovem museu v Praze. 

Smutny - zacatek mel tez Frant. Cerveny, **) ktery vsak b1'zy se 
vzmohl. Vynibel totiz v New Yorku plechoye dechoye llastroje, ackoliv 
s velikymi obtizemi, jezto toho casu nebylo v Amedce mozno dostati 
pravy mosazny pIech a dovoz jeho byl spojen s yet5.imi yylohami, llez 
doyoz hotovych hudebllich nastroju. Proto objedllaval si plecho\'e 
nastroje od bratra Vaclaya z KrcUove Hradee a posila1 .ie do Chicaga, 
:Milwaukee a na zapad. Roku 1858. opustiy New York, odebral se do 
Thfilwaukee, kdez na ulicieh 5. a Tamarack (nyni State) si zaridil dilnn 
a l'emeslo sve provozoyal. Pozdeji stal se <::lenem tamni Bachoyy neme
eke hudebni kapelJT , pH niz jako ba1'ytonista ucinkoyal. 

V pos1ednich letech byl krute pronasledo,~an osudem, nebof byl 
stizen neyylecitelnou chorobou - padoucnicl. 

*1 KllP." zbylych <:isel .. Flllgblaetter". jez byl.' ~n~ dab.' Ill'jradik~lln(\j;fm Ibt l' 1l1 
v .Americe, obsahu syobodomyslncho. konpil Petr Bodenbach a balil do nich doutnfky, 

,H) F'rant. Y. ('erYen)~ llal'odil s(> v z:iI'f 1'. 182.). y Bi'C'zanech u l\>skellO Brodn. Xuu c- i\' 
~e v Brne "yrfibeti dechove hlldebnf n:istroje, ]1l'ovozo\'al pal\: sve J'cmcslo na ri'lznych mf~tpch 
" <'>echach, Uhrach i v cizfch zemfch. 
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Mnoho zlého v New Yorku zakusil na poátku i Václav Pohl.
Nemohl se nikde jako ezbá uchytiti, až konen pece vydlával
týdn $5.00 a po tech msících, osvdiv se, dostával týdn $14.00.
Když pak ezbáská práce v New Yorku zlacinla, stal se mlékaem
(rozvážel na vozíku mléko po mst). Po té odebral se do St. Louis,
kde zaídil si koenáský obchod a když i tam se mu nedailo, šel na
farmu.

ZP. Jan Jeti,
|

byvíilý provinciál Kedemptoristfi rakouské provincie. (t,

Avšak ani tu, po tíleté zkušenosti, nenalezl, co hledal. Nevzdal
se však nadje a touhy po blahobytu.

Pibyl do Milwaukee a zaídil si tam hostinec. Pozdji se usadil
v Kewaunee, ve Wisconsinu, kde vystavl si hostinec a malý hotel.
Zemel tam jako- upímný ech, zanechav po sob estnou památku.

Jeho bratr Vojtch, doprovázel ho na všech jeho cestách. Kone-n odebral se do státu Oregonu, kde ve mst Portlandu ,,udlal" doktora.
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11noho zleho y New' Yorku zakusil na pocatku i Vaclav Pohl. 
Nemohl se nikde jako rezbcLi' uchytiti, HZ konecne pi'ece vydeIaval 
t'y~dne $5.00 a po trech mesicich, OSVQdciv se, dostaval tydne $14.00. 
Kdyz paIr i'ezb,Ll'slGL prace y New Yorku zlacinela, stal se mlekai'em 
(rozvazel na yoziku mleko po meste). Po te odebral se do St. Louisu, 
kde zaHc1il si koi'en{Li'sky obchod a kc1,rz i tam se mu nedaHlo, sel na 
farmu. 

A vsak ani tu, po tHlete zkusenosti, llellalezl, co hlec1al. Ncvzc1al 
se ysak nadeje a touhy po blahobytu. 

Pi'ibyl do :\lilwaukec a za:I-fdil si tam hostinec. Pozdeji se usadil 
v Kewaunee, ~;e "\Viticonsinu, kde v.r~tayel si ho~tinec a maly hotel. 
Zemi'el tam jako' upi"imny Cech, zanecha y po sobe cestllou pam;ltku . 

.Teho bratr Vojtech, dopron'tzel 110 lut vsech jeho cestuch. Konec 
nf' odpbral se do sM.tu Oregonu, kde ye meste Portlandu "udelal" doktora. 
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Léil bylinami a homeopatickými kulikami. Stal se tam tedy z býva-
lého krejího slavný léka. Zemel r. 1SH9. na cest z Oregonu clo

Kewaunee.
Mnoho trud zažil též Frant. Brodský. Pibyl do New Yorku

rovnž bez penz, avšak poštstilo se mu, že se dostal brzy za uitele
v soukromé nmecké škole.

Ale nesetrval v iiad tom dlouho. Nejen že mu bylo za tžko
sloužiti Nmcm, nýbrž i bídná opravdu kantorská mzda ho pimla, že

zanechal nevdného vyuování a hledal si jinou práci.

Avšak dlouho marn hledal, a tak daleko to s ním došlo, že

nemohl si ani poíditi nutného obleku a obuvi. Ponvadž však nemohl
toho snésti, nejsa zvyklý ve mst na ,,boso" choditi, namazal si každé
ráno bosé nohy na vrchu ernidlem a chodil po New Yorku.

Za njaký as dal se najmouti na lo, jež plula do severního

moe lovit velryby. Když pak se vrátil do New Yorku, uml anglicky

íst i psát a pivezl s sebou též nco penz.
Nyní jest boháem a jednatelem brémské paroplavní spolenosti.

Zvlášt však byli v New Yorku starostmi obklíeni a znuzeni Jan
Kohout a Jan Duchoslav.

Kohout zakoušeje veliké bídy, odsthoval se koncem padesátých

let do Chicaga, kde si zaídil klempíský a kamnáský obchod na Mil-

waukee Avenue. Tam pak vedlo se mu dobe až do smrti.

Duchoslav však odebral se z New^ Yorku do státu Wisconsinu, kde

v okresu Manitowoc koupil pozemek. Zemel r. 1870. v Chicagu, zane-

chav po sob vdovu a málo penz.

Co se konen Frant. Korbela týe, musil jako každý, anglického

jazyka neznalý pisthovalec, zakoušeti veliké bídy.

Jsa však ducha probudilého a podnikavého, odebral se r. 186:2.

na pobeží pacifické, usadiv se v San Francisku ve zlaté Kalifornii.

Shledav, že by se dobe vyplácelo hotovení bedniek na doutníky,

založil v San Francisku dílnu, která pak stále rozšiována býti musila.

• Koncem let šedesátých povolal za sebou dva bratry : Antonína

a zvnlého Josefa (zemel 25. února r. 1900.), kteí súastnili se v jeho

závod.
Závod jejich byl poátkem let sedmdesátých velice rozvtven.

Mli nejen rozsáhlou dílnu na bedniky, v -níž 200 dlník (bílých

i ían) pracovalo, ale i velké pily, ve kterých se ezaly cedrové

špalky, pivážené na vlastních lodích a z vlastních les v Mexiku.

V rzných mstech Kalifornie mli nkolik sklad stavebního díví,

zásobovaných z vlastních les na ,,Ruské ece".

Pi továrn v San Francisku mli zároveii velikou litografickou

dílnu, opatenou parními lisy, ve které hotoveny nejen potebné práce

pro vlastní obchod, nýbrž i litografické práce všeho druhu.

Leeil bylinami a homeopatickymi killickami. 
leho krejciho slavny lekai.... Zemi'el r. ll'iRH. 
Kewaunee. 
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S tal se tam tedy z byva
na ceste z Ol'egonu do 

1\1noho trudft zazil tez Frant. Brodsky. Phbyl do . Ne,Y Yorku 
rOYlH~Z bez penez, avsak postestilo se mu, ze se dostal bl'ZJT za ueitele 
v soukl'ome nemecke skole. 

Ale nesetn'al v l1i'ade tom dlouho. Nejen ze mu bylo za tezko 
slouziti Nemcum, nybrz i bidnci opl~a,'du kantorska mzda ho pi'imela, ze 
7.anechal nevdecneho 'TJTUeO\'l:tni a hledal si jinou praci. 

A ,'sak dlouho marne hledal, a tak daleko to s nim do~lo, ze 
nemohl si ani poHditi nutneho obleku a obuvi. Ponevadz vsak nemohl 
toho snesti, nejsa zvykly ve mestp na "boso" choditi, namazaJ :-;i kazde 
nino bose llohy na 'Tchu eernidlem a chodil po N e,Y Yorku. 

Za nejaky ('as dal se llajmouti na lod', jez plula do severniho 
moi'e lovit ,Tell'yby. Kdyz pak se 'Tatil do New Yorku, umel anglicky 
ast i psat a ph vezl s sebou tez neco penez. 

Nyni jest bohaeem a jedllatelem bremske paropla vni spoleCllosti. 

Zvl<iSte vsak byli " New Yorku starostmi obkliceni a znuzeni .Jan 
Kohout a Jan Dnchoslav. 

Kohout znkouseje vel ike bidy, odstehoval se koncem padesatyeh 
let do Chicaga, kde si zaHdil klempii'sky a kamnaj"sky obchod na 1\1il
waukep Avenue .. . Tam pak vedlo se mu dobl'e az do sml'ti. 

Duchosla,' vsak odebl'al se z New Yorku do statu ,Vis('onsinu, kde 
v okresu Manitowoc koupil pozemek. Zemi'el r. 1870. ,'Chicagu, zane
cha,' po sobe vdovu a nullo penez. 

Co se konecne Fl'ant. Korbela tyee, musil jako kazdy, anglickeho 
jazyka neznaly pi'isteho,'alec, zakouseti velike bidy . 

.Jsa vsak duch,a probudileho::t podnikaveho, oclebl'al S0 r. 18G:2. 
na pohi'ezi pacificke, usadiv se v San Francisku ve zlate Kalifornii. 

Shleda,', ze by se dobi'e vyplacelo hoto\'eni bednicek na doutnfky, 
7.alozil v San Fl'ancisku (111n u, ktent pak stale rozsil'ov?na byti 111 usila . 

. Koncem let sedesatych poyolal za sebon elva bratry; Antonina 
a zvecneleho Josefa (zemi'el 25. 11l10ra 1'. 1900.), kteH sl1<~astnili se v jeho 

zavoue. 
Z.lxod jejich b;yl poecLtkem let sedmdesatych velice 1'0zvetYen. 

1\f eli t· nejen r07.sahlou dilnu na beclnickJT, y.niZ 200 delnikft (bflych 
i Cifianu) pracovalo, ale i velke pilJ.', ve kterych se rezaly cedroye 
spalky, pHva7.ene na vlastnich lodieh a z vlastnich lesft Y 1\fexiku. 
V ruznych mestech Kalifol'nie meli nekolik skla(hl stavebniho (Uivi, 
zasobo\Tanyeh z vlastnfch 1esft na "Ruske I·ece". 

PH tovarne v San Francisku meli zaroveii velikou litografiekou 
dilnu, opatfenou parnimi lisy, ye ktere hotoveny nejen poti'ebne prace 
pro Ylastni obchod, nybrz i litograficke prace , ' seho druhu. 
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Roku 1876. stihla je krutá pohroma. Rozsáhlé dílny jejich vyho-

ely do základ. Skoda ohném zpsobená inila nkolik set tisíc a byla

velikou ranou pro firmu Korbel.

Avšak s odvahou, vytrvalostí a pílí obnovili a rozšíili svj závod

a vztýili na bezích nesmírného oceánu prapor eské piinil vosti zh lo-

žením velkolepého vinaského závodu. Vinohrady Korbelový rozkládají

se severn od San Franciska v okresu Sonom nad nevelikou horskou

íkou Ruskou v údolí, jež ješt ped tvrtstoletím bylo pokryto prale-

sem povstných mamutových strom. Z bývalé nýfUiery a velebnosti

onoho pralesa, zstaly na míst tom obrovité paezy, mezi nimiž však
vine se ušlechtilá réva. Roku 1905. odsthoval se Pr. Korbel do ech.

(O nkterých pozdjších eských pisthovalcích jsme se nemohli

ve svých Djinách zmíniti, ponvadž nám odepeli dáti o sob infor-

mací, o nž jsme je slušn nkolikráte požádali.)

Ze spolkového života.

Prvním eským spolkem v New Yorku byl „esko-Slovanský
spolek", (první eský spolek v Americe vbec), který pi svém poátku
r. 1849. ml 17 len, jichž poet za rok se rozmnožil na 42.

Prvními úedníky spolku toho byli : Václ. Pohl, pedseda ; Ond.
Hubáek, místopedseda ; Frant. ervený, pokladník a Vojta Náprstek,
knihovní.

Úelem spolku bylo pedevším podporování chudých pisthovalc
a povzbuzování národního ruchu.

Pozdji pemnn spolek ten ve vzájemn se podporující spolek
v nemoci. Zanilíl však r. 1855., když vtšina zakladatel rozprchla se

do všech konin nové vlasti.

Na poátku let šedesátých zaražen v New Yorku nový spolek a to

,,Slovanská Lípa",

Roku 186y. založen opt spolek a sice ,,esko-slovanský nemocné
podporující", —nynjší ,,X. íslo Jednoty . S. P. S."

Roku 1865. zaražen spolek tvrtý, a to vzdlávací spolek ,,Vela",
kterýž si vytknul týž úel jako ,, Slovanská Lípa".

Oba spolky poádaly totiž divadelní pedstavení a tanení zábavy.

Dne 6. ervence r. 1867. založen ješt jeden spolek, a to pvecký
sbor „Hlahol", který mimo pstování zpvu, poádal též divadla.

Dne 4. íjna r. 1867. konal spolek ,,Vela" svoji msíní schzi,
ve které podán byl Josefem Pastorem (zemelým v Hamburku) návrh,
aby spolek ten zmnil své jméno a úel.

A skuten ukonila ,,Vela" innost' svoji a vešla v život tímto
dnem jako : „Tlocviná jednota Sokol v New Yorku".
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Roku 1Hi6. stihla je luut,L pohl'om<l. Rozsahle dilny jejich v:rho
I'ely do zakladu. 8koda ohn8m zpusobemi einila n~kolik set tisic a byla 
yclikou remou pro firmu KOl'belfi. 

Avsak s odvahou, ,'ytr,-alostl a pili obnovili a l'ozsi!'ili svuj zavocl 
a yztycili na bi'ezich nesmil'neho oceanll prapor ceske pl-icinlivosti z<llo
zenim ,'elkolepeho ,'inarskeho Ze'n-oelU. Vinohl'ady Korbelovy rozklaelaji 
se severne od San Fl'anciska \" okl'esu Sonome nad nevelikou horskon 
Hckou Ruskou v -{1eloH, jez je?'te pI'ed ct'Tt'stoletim bylo pokl'yto prale
sem povestnych mamutovJ~ch stromu. Z byvale nPf1hel'Y a velebnosti 
onoho pralesa, zustaly na miste tom obrovite pal'ezy, mezi nimi~ vsak 
,-ine se uslechtila reva. Roku 190~. odstehoval se Fr. Korbel do Cecll. 

(0 nekterych pozdejslch ceskych PI'istehovaJcich jsme se nemohli 
ve s,'ych Dejimich zminiti, poneyaelz Bam odepl'eli dati 0 so be infol'
maci, 0 ne7, jsme je slu~ne nekolikrate pohi.dali.) 

------------.~.-.-.-.--.--------------

Ze spolkoveho zivotu. 

Prvnim ceskym spolkem "New Yorku byl "Cesko-Slovat1sky 
spotek", (prvni cesky spolek v Amedee vubec), ktery ph svem pocatku 
r, 1849, mel 17 clenu, jichz pocet ZCl· l'ok se rozmnozil na 42, 

Prvnimi ui'edniky spolku toho byli: Vacl. Pohl, pi'edseda: OncH·. 
Hubacek, mistopi'eclsecla: Frant. Cerveny, pokladnik a Vojta Napl'stek, 
knihovni. 

Ucelem spolku bylo pI'edevsim podporovani chudych pI'istehoyaldi 
a povzbuzovani wlrodniho ruchu. 

Pozeleji pi'emenen spolek ten ve vzajemne se podpol'ujici spolek 
\' nemoci. Zani'kl vsak r. 1855., kdyz vet~ina zaldadatelu l'ozprehla s(' 
do "sech koncin nove vlasti. 

Na pocatku let sedesatych zarazen " New Yorku novy spolek (I to 
"Slovanska Lipa", 

Roku 1863. zalozen opet spolek a sice "Cesko-slovat1sky t1emoct1e 
podporujici", - ll;rnejsi "X. cislo .leclnoty C. S, p, S." 

Roku 1!)65. zal'azen spolek ctvrty, a to yzdela.Yaei :-;polek "Ycela", 
ktf'l'Yz si yytknul tyz u~el jako "Sloyanskci Lipa". 

Oba spolky pohidal;r totiz c1intdelni pi'edstuveni a tanc~ni zabayy. 
Dne 6. cel'vence r. 1 b67. zalozen jPste jeden ~polek, a to peyccky 

sbor ,,"lahol", ktel'Y mimo pestonini zpuvu, pOI'adal tez divadla, 
Dne 4. Hjna 1', 1867. konal spolck "Vcela" syoji meslcni sc1ll'hi, 

YE' ktere poclan byl .losefem Pastol'em (zemrel.)hn v Hambul'ku) navl'h, 
n by spolck ten zmenil sve jmeno a u~el. 

A skutecne ukoncila "Vccla" c'innost' syoji a yesla y ~iyot tlmto 
<1nem jako: "Telocvict1cl jed110ta Sokol v New Yorku". 
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V beznu r. 1868. spojily se pak ,, Slovanská Lípa", „Hlahol"

a „Tlocviná Jednota Sokol" v jeden spolek a ze spojení všech tí
spolk vzešla silná ,,Jednota Slovanská Lípa** se 4 odbory : Dramati-

ckým ,,Tyl" (byli v nm ochotníci ze všech tí spolk)
;
pveckým

„Hlahol" ; tlocviným ,,Sokol" a vzdlávacím ,,Pokrok".

Avšak Jednota ta nemla dlouhého trvání, jako mohutný jednolitý

eský spolek. Malé nedorozumní zpsobilo, že se od ní odtrhl

., Hlahol" ; v Jednot pak utvoil se nový pvecký sbor, a to pod týmž
jménem, sestávající skorém ze samých Sokol. V brzku však pvecký
odbor ten zanikl, dramatický odbor ,,Tyl" jej následoval a ,, Slovanské
Líp" zbyly pouze dv ratolesti : ,, Sokol" a ,,Pokrok".

Ale již 24. dubna r. 1877. odstoupil ,,Sokol" od Jednoty a s ním
zárove i ,,Pokrok". lenové Slovanské Lípy" a ,, Sokola"*) pracovali

pak o to, aby si vzájemn co nejvíce škodili. ,. Pokrok" brzo

potom zanikl.

Roku 1875. uvedena v New Yorku v život ,,Národní Jednota**,

jejíž úelem hlavn jest podporování eského živlu po stránce národní.

Jednota ta se dlí na : Výbor ústední, odbor vzdlávací, pvecký
{„Lukeš**) a dramatický (,,Thalia**),

Jiné zábavné spolky v New Yorku jsou tyto : Dramatický a pve-
cký odbor „Tlocviné Jednoty Sokol** ; spolek „Vlastimil**, zaražený

r. 1874., zanikl v létech osmdesátých: dramatický spolek ,,Záboj**,

založený r. 1876., jenž podporuje nouzí stižené krajany; spolek „Olymp**
má rovnž úel dobroinný, hlavn podporuje eské sirotky. Byl zara-

žen r. 1889.

Spolek ,,Hlahol-Dalibor**, pvodn dva pvecké spolky, jež se

r. 1891. spojily : pvecké spolky: „sv. Cecilie**, založen r. 1890.

a „Zpvomila** ; tenáská beseda „Vlas**, založena r. 1900., která

zaídila veejnou knihovnu, mající asi 1050 svazk eských knih
a „Dlnicko-Americký Sokol** (má asi 150 len), založen r. 1892.,

s dramatickým odborem ,,Osvta**.

Rovnž echové v Brooklyne založili si r. 1894. sbor sokolský
a nazvali jej : „Tlocviná Jednota Sokol Brooklyn**, jež má pouze
19 len. Také v Morrisanii jest sokolský spolek a to ,,Sokolská Jed-
nota Svornos**, mající 28 len. Povstala r. 1876.

Pokud se týe podprných spolk, tu New York nezstává nikte-

rak pozadu za jinými msty.

ád C. S. P. S. je tam 12, z nichž nejstarší jest ád Komenský
ís. 10. K nim druží se spolky Jednoty eských dam (J. .«D.), mající

sedm ísel a dva ády esko-slov. bratr. podp. Jednoty.

*) Jednota ., Sokol" mla r. 1900. 486 len, cvi. 67, žák 122 a dvat 108. Nálež
k východní žup se sídlem v New Yorku.

Jan Habenicht. — Djiny echv Amer.
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V bi'eZIlu r. 1868. spojily se pak "Slovansk{L Lfpa", "Hlahol" 
a "Telocvicna J ednota Sokol" v jeden spolek a zp spojenf vsech tff 
spolkfi. vzesla silna "Jednota Slovanska Lipa" se 4 odbory: Dramati
ckym "T;yl" (byli v nem ochotnici ze vsech tfi spolkfi.); peveckym 
"Hlahol"; telocvicnym" Sokol" a vzdela vacim "Pokrok". 

Avsak Jednota ta nemela dlouheho trvani, jako mohutny jednolity 
cesky spolek. 1\1 ale nedorozumeni zpusobilo, ze se od ni odtrhl 
.,Hlahol"; v Jednote pak utvoi·j} se novy pevecky sbor, a to pod tymz 
jmenem, sestavajici skorem ze samych Sokolu. V brzku vsak pevecky 
od bor ten zanikl, drama ticky od bor "Ty I" j ej misledoval a "Slovanske 
Lipe" zb~Tly pouze dye ratolesti: "Sokol" a "Pokrok". 

Ale jiz 24. dubna r. 1877. odstoupil "Sokol" od Jednoty a s ni11l 
za.rovefi i "Pokrok". Clenove Slovanske Lipy" a "Sokola "*) pracovali 
pak 0 to, aby si vzaje11lne co nejvice skodili. ,. Pokrok" brzo 
pot011l zanikl. 

Roku 1875. uvedena v New Yorku v zivot "Narodni Jedtlota", 
jejiz uceleni hlavne jest podporovani ceskeho zivlu po strance luirodni. 

Jednota ta se deli na: Vybor usti'edni, odbor vzdelaYaci, pevecky 
("Lukes") a dramaticky ("Thalia"). 

Jine zabavne spolky v New Yorku jsou t;yto: Dramaticky a peve
cky odbor "Telocvicne Jednoty Sokol"; spolek "Vlastimi1", zarazeny 
r. 1874., zanikl v" letech osmdesatych; dramaticky spolek "Zaboj", 
zalozeny r. 1876., jenz podporuje nouzi stizene krajallY: spolek "Olymp" 
11la rovnez {1(~el dobrocinny, hlavne podporuje ceske sirotky. Byl zara
zen r. 1889. 

Spolek "Hlahol-Dalibor", puvodne dva pevecke spolky, jez se 
r. 1891. spojily; pevecke spolky: "sv. Cecitie", zalozen r. 1890. 
a "Zpevomi1a"; ctenai'ska beseda "Vlast''', zalozena r. 1900., ktera 
zaHdila vefejnou knihovnu, maJICl asi 1050 svazku ceskych "knih 
a "Delnicko-Americky Sokol" (ma asi 150 clenu), zalozen r. 1892., 
s dramatickY11l odborem "Osveta". 

Rovnez Cechove y BrooklYlle zalozili si r. 1894. sbor sokolsky 
a nazvali jej: "l"elocvictla Jedtlota Sokol Brooklyn", jez rna pouze 
19 clenu. Take v l\1orrisanii jest sokolsky spolek a to "Sokolska Jed
nota Svornost''', majici 28 clenu. Povstala r. 1876. 

Pokud se tyce podpurnych spolku, tu New York nezftstava nikte
rak pozadu za jinymi mesty. 

Radii C. S. P. S. je tam 12, z nichz nejstarsi jest rad Kometlsky 
cis. to. K nim druzi se spolky Jedtloty ceskych dam (J. C.ID.), majici 
sedm cisel a dva fady Cesko-slov. bratr. podp. Jednoty. 

*) Jednota "Sokol" mela r. 1900. 4SG ('lenfl, Cyj{o. Gj', zlikfl 122 a dhl'at lOS. Nlilez 
k yfchodnl zupe se s(dlem y New lorku. 

Jan Habenicht. - Dejiny Cechuv Amer. 
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Krom toho má New York svj vlastní, nikde jinde neexistující

spolek : „Jednotu dcer Vlasty** o 5 íslech.

Jsou to sbory : ,,Libuše" založena 26. ervence r. 1868
;

,,Lada" ,, 10. íjna ,, ,,

„Vlastimila" ,, 6. kvtna ,, 1873 ;

„Vlasta" ,, 1. prosince ,, 1875 a

„Ladislava" „ 28. února „ 1877.

Než vedle tchto spolk jest v New Yorku ješt nkolik eských
spolk, ale ponvadž jsou celkem bezvýznamné a nieho pro náš národní

život nevykonaly, pominuli jsme je ve svých djinách mlením.
Taktéž hlásí se ješt velmi mnoho ech k jednotám jinonárodním,

jež vypisovati nelze, jednak pro jejich množství a pak, že nemají pro nás

žádného významu, než snad ten, že takoví krajané se brzy odnárodní,

za jméno ech se stydí a v moi cizoty zaniknou beze stopy, bez

památky, I echové amerití pinesli sebou do nové vlasti onen zhoubný

rys eské povahy, která vždy v cizot vidí nco lepšího a vznešenjšího,

své dobré zahazujíc a opouštjíc.

Z národních spolk New Yorských nejvíce vyniká ,,Tlocviná
Jednota Sokol", která poádá operetky a provozovala již nkolikráte se

slušným úspchem ,,Prodanou nevstu". Vtšina ochotník jsou u toho

spolku zároveii zpváky.
eské zábavy i divadla byly v prvních letech poádány v eské

soukromé síni, íslo 533. — 5. ulice, kdež byly díve místnosti ,,Národ-

ní Jednoty", ,, Sokola", jevišt ,,Thálie" a jiných divadelních spolk.

Byla to jediná místnost", ve které se konaly zábavy, divadelní pedsta-

vení, menší plesy atd. ; vtší plesy neb cennjší divadelní hry a tlo-

cviné produkce poádaly se v nmecké síni ,, Central Turnhalle",

východní 67. ulice mezi 2. a 3. Avenue. Budova tato náležela nmeckým
turnérm.

Dne 1. ledna r. 1894. uinili však turnéi úpadek, a budova pešla

v držebnos nmeckého sládka J. Rupperta, který ji pojmenoval ,,Cen-

tral Opera House".

Teprve r. 1896. vystavna nkterými eskými spolky budova a 30.

ledna r. 1897. konána slavnost" odevzdání této ták eené ,,Národní

budovy" vlastním majitelm, totiž eským spolkm, stavebním výborem.

V témž ase postavili si tam krajané ješt jednu budovu ,, Soko-

lovnu", která náleží ,,Tlocviné Jednot Sokol".

,, Národní budova," anebo ,,síL" stojí na 73. ulici, blíže 2.. avenue

a „Sokolovna" na 71. ulici, nedaleko avenue A. Nemusí nyní aspofl

echové eskými penzy obohacovati Nmc I

Dlužno též se zmíniti o eské svobodomyslné škole, kterou podpo-

rují eské spolky. Vyuovacích hodin je v týdnu 18. Vyuuje se denn.

Uitelové jsou dva. Jeden vyuuje chlapce, druhý dívky. Všech žák
je asi 1000.

150 Dejlny Cecld't.v Ame?·ickyclt. 

Krome toho ma New York sviij vlastni, llilede jinde neexistujicl 
spolek: "Jeduotu deer Vlasty" 0 5 cislech. 

Jsou to sbory: "Libuse" zalozena 26. cervence r. 1868; 
"Lac1a" " 10. Hjna "" 
"Vlastimila"" 6. kvetna ,,1873 ; 
"Vlasta" " 1. prosince ,,1875 a 
"Ladislava"" 28. unora ,,1877. 

Nez vedle techto spolkii jest v New Yorku je5te nekolik ceskych 
spolkii, ale ponevadz jsou celkem bezvyznamne a niceho pro neis llcl,rodni 
zivot ne'\'ykonaly, pominuli jsme je ve svych dejimich mlcenlm. 

Taktez hlasi se jeste velmi mnoho Geebii k jednotam jinonaroc1nim, 
jez vypisovati nelze, jednak pro jejieh l1lnozstvi a pale, ze nemaji pro mis 
zac1nebo vyznamu, nez snad ten, ze takovi krajane se brzy oc1ml,rodni, 
za jmeno Geeh se styc1i a v moi'i eizoty zaniknou beze stoi)y, bez 
pamatky. I Gechove americti pHnesli sebou do nove vlasti onen zhoubny 
l'ys ceske povel/hy, litera vzdy v eizote vidi neeD lepSiho a vznesenejSibo, 
~ve c10bre zahazujic a opoustejic. 

Z miroc1nich spolkii New Yorskycb nejvice vynil{(l, "Telocvicna 
.T ednota Sokol", ktera pOI'ada operetky a provozovala jiZ nekolikrate se 
slusnym uspeehem "Prodanou nevestu". Vetsina oebotniku jsou II toho 
~polku zarovefi zpevaky. 

Ceske zabavy i c1ivadla byly v prvnieb leteeh porac1any v ceske 
soulerome sini, cislo 533. - 5. ulice, kdez byly dfive mistnosti "Naroel
ni J ednoty", "Sokola", jeviste" Thalie" a jinych divac1elnich spolkii. 
B;yla to jedina mistnost', ve ktere se konaly zabavy, divadelni predsta
veni, mensi plesy atd.: vet;i plesy neb cennej5i divadelni hry a telo
cvicne produkce pohidaly se v nemecke sini "Central Turnballe", 
vychoc1ni 67. ulice mezi 2. a 3. Avenue. Budova tato n{Llezela nemeckym 
turneriim. 

Dne 1. ledna 1'. 1894. ucinili vsak turnel'i upadek, a budova presla 
v c1rzebnost' nemeekeho sladka J. Rupperta, ktery ji pojmenoval "Cen
tral 0 pera House". 

Teprve 1'. 1896. vystavena nekterymi ceskymi spolky budova a 30. 
ledna r. 1897. komina slavnost' odevzdani teto tak l'ecene "Narodni 
budovy" vlastnim majiteliim, totiz ceskym spolkiim, stavebnim vYborem. 

V temz case posta\'ili si tam krajane jeste jednu budovu "Soko
lovnu", ktera nalezi "Teloevicne J ednote Sokol". 

"Ncb'odni budova," anebo "sift" stoji na 73. uliei, blize ~" a venue 
a "Sokolovna" na 71. uliei, nedaleko avenue A. Nemusi nyni aspoll 
Cechove ceskymi penezy obohacovati Nemeii ! 

Dluzno tez se zminiti 0 ceske svobodomyslne skole, kterou podpo
l'uji ceske spolky. Vyucovaclch hodin je v tydnu 18. Vyucuje se denne. 
Ucitelove jsou d\'n. Jeden vyucuje cblapee, <1rnhy di\'k,Y. Vsech zakii 
je asi 1000. 
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echové kíitolictí v New Yorku.

Akoliv by se dalo oekávati, že práv v New Yorku, v mst
to nejvíce v Americe po evropsku zaízeném, katolictví se ujalo hned

v poátcích a mezi našinci psobilo, bylo tomu práv naopak. Ped
rokem 1870. nebylo v New Yorku žádné eské katolické osady.

Nejvíce ech tehdy žilo v dolejší ásti msta mezi Nmci, a ti,

kteí povinnosti svého náboženství vykonávati chtli, chodili do nme-
ckých kostel.

Katolický kostel Blahoslavené Panny Marie Ust. Pomoci v Xew Yorku.

Dle ,,Golding's History of the churches in New York" katolití

Cechové v New Yorku organisovali dva spolky: sv. Václava a sv. Lud-
mily v prosinci r. 1874. Rev. Krebeš, duchovní správce kostela sv. Mi-

kuláše, dal jim k disposici sklep kostela. V beznu r. 1875. byl pak
koupen pozemek 316 východní 4. ulici mezi C a D Aves a za $12.500

kostel vystavn. Byl to vlastn jednoduchý dm, pro kostel pizpsobený.
Dle zpráv místní kroniky a starých pamtník první knží, kteí

Cech katolických v New Yorku se poali ujímati, byli: Rev. Gartner
a Vydenka (snad Vídeka). Tito vyhledávali a shromažovali katolíky
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{jcellovc katolUoti y X c"r Yorku. 
Ackoliv by se daJo ol-ckavati, ze pntve v New YUl'ku, v meste 

to nejvice v Amel'ice po evropskn zaHzenem, katolictvi se ujalo hned 
v pocatcich a mezi nasirici pusobilo, bylo tomu pnive naopak Pfed 
rokem 1870. nebylo v New Yorku ~adne ceske katolicke osady. 

Nejvice C~chu tehdy zilo '" dolejSi casti n)(~sta mezi Nemci,. a ti, 
kteH povinnosti sveho ~H{bo~enstvi vykonavHti chteli, chodili do neme
ckJ~ch kostelu. 

Katolicky kostel BJahoslannc Panny ~Iarie lOst. Pomoci y Xew Yorku. 

DIe "Golding's History of the churches in New York" katolicti 
Ce<:hon~ v New Yorku organisovali dva spolk;y: sv. Vaclava a sv. Lud
mily v prosinci r. 1874. Rev. Krebes, duchovni spravce kostela sv. Mi
kulcise, dal jim k disposici sklep kostela. V bfeznu r. 1875. byl pak 
koupen pozemek 316 vychodnl 4. ulici mezi CaD Aves a za $12.500 
kostel vystaven. Byl to vlastne jednoduchy dum, pro kostel pfizpusobeny. 

DIe zprav mistni kroniky a starJ~ch pametniku prvn1 knezl, kteH 
Cechu katolickych v New Yorkn se pocali ujimati, byli: Rev. Gartner 
a Vydenka (snad Videfika). Tito vyhlec1avali a shromazd'ovali katoliky 
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eské národnosti a konali pro n služby Boží v kapucínském kostele

sedmibolestné Panny Marie v Pitt ulici.

Brzy po tom knz Jií Weidlich, o nmž se za to má, že byl \y-

stouplým Redemptoristou rakouské provincie, byl od biskupa ustanoven,

aby pevzal starost' o eské katolíky. Tento jakýsi as konal služby

Boží ve sklep kostela sv. Mikuláše na 2. ulici. Tento knz to asi byl,

který vlastn stavbu, neboli pizpsobení prvního eského kostela v New
Yorku (ssv. Cyrilla a Methodje) vykonal.

Dle kestních knih spravoval osadu asi od 12. února 1871. do

7. února 1875. ,,Golding's History" dí, že rev. Weidlich, který mnoho
dobrého pro echy v New Yorku vykonal, v beznu r. 1875. poznal,

že jeho zdraví je zlomeno.

Po té shledáváme, že až do záí rozliní knží Cechm katolíkm
pisluhovali, tak na p. : František Pauletigi, Eugen Dikovich, františkán;

Arnold Bartoss (snad Bartoš) a Vilém oka (Wilhelm Choka). Ode dne

25. záí 1875. asi do 1. listopadu 1881. byl duchovním správcem osady

rev. A. Vendelín Vacula, rodem z Moravy.

Tento, vida, že stavení je velmi malé, zvtšil je nákladem $6.000.

Dne 12. prosince 1875. kostel posvtil very rev. William Quinn, a kázal

anglicky; rev. Vacula pak kázal esky. Velkou mši sv. sloužil Ivo Prass,

pedstavený kapucín.

Za rev. Vaculy otevena eská škola v íjnu roku 1875. ve sklep

kostela. Navštvovalo ji z poátku 25 dítek. Poet jejich v krátkém ase
vzrostl na 100. Brzy po posvcení kostela, zaízeno bylo bratrstvo Panny

Marie pro dívky a sv. Aloisia pro hochy. V kvtnu roku 1877. založen

spolek rytí sv. Václava. Tak vypravují zápisy.

Rev. Vendelín Vacula narodil se v Oseku na Morav 15. srpna 1845.

Studoval gymnasium v Kremži, pak dv léta ve Vídni až do roku 1865.;

ti léta v Olomouci. V roce 1869. studoval v Lovani na amerikánském

oddlení (american coUege). Vysvcen byl 10. záí r. 1870. pro provincii

baltimorskou. V Baltimore pijat byl od biskupa Spaldinga. Vystavl

kostel sv. Václava na Central Ave., nyní Baltimore ul. Tam pobyl dv
léta. Po té byl kaplanem ,,Baltimore University Hospital". Pak pišel

do New Yorku. — A, jak zdá se, horliv zaal, pokraování a konec

dle ústních zpráv, zaátku se nerovnají, a jsou o tom velmi trpké ei
mezi echy New Yorkskými.

Dle kestních knih vidíme, že po odchodu jeho posluhovali katol-

lickým echm rev. Eugen Dikovich, a S. O' Hare, a jednou též rev.

Fr. imoník.
Po nm následoval rev. Augustin Lang od 2. ervence 1882. až

do 6. záí 1886., který, a dobrý prý byl, pro nemoc mnoho vykonati

nemohl. Zemel v nemocnici sv. Františka na 5. ulici. Arcibiskupovi

Michaeli A. Corriganovi na srdci leželo blaho ech katolík. Neml
však knží. I požádal o knze Redemptoristy (ád knží Nejsvtjšího
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ceske mirodnosti a konali pro ne sluzby Bozi v kapucinskem kostele 
sedmibolestne Panny Marie y Pitt ulici. 

Brzy po tom knez JiH ",Yeidlich, 0 nemz se za to m{L, ze byl vy
stouplym Redemptoristou rakouske provincie, byl od biskupa ustanoven, 
aby prevzal starost' 0 6eske katoliky. Tento jakysi eas konal sluzby 
Bozi ve sklepe kostela SV. Mikula;e na 2. ulici. Tento knez to asi byl, 
ktery vlastne stavbu, neboli pfizpftsobeni prvniho ceskeho kostela, v New 
Yorku (ssv. Cyrilla a Methodeje) vykollal. 

DIe kl'estnich knih spravoval osadu asi od I:? {mora 1871. do 
7. unora 1875. "Golding's History" elf, ze rev. Weidlich, ktery mnoho 
dobreho pro Cechy v New Yorku vykonal, v bfezllu r. 1875. poznal, 
ze jeho zdravi je zlomeno. 

Po te shledavame, ze az do zafi rozlieni knezi Cechfnn katolikftm 
phsluhovali, tak na pI'.: Frantisek Pauletigi, .Eugen Dikovich, fl'antiskan; 
Arnold Bartoss (snad Bartos) a Vilem Coka (VYilhelm Choka). Ode dne 
25. zaN 1875. asi do 1. listopadu 1881. byl duchovnim spravcem osady 
rev. A. Vendelin Vacula, rodem z Moravy. 

Tento, vida, ze staveni je velmi male, zvetsil je mUdadem $6.000. 
Dne 12. prosince 1875. kostel posvetil very rev. William Quinn, a kazal 
anglick;y; rev. Vacula pal\: kazal cesky. Velkou msi sv. slouzil Ivo Prass, 
pfedstaveny kapucfnft. 

Za rev. Vaculy otevl'ena ceska skola v I'ijnu roku 1875. ve sklepe 
kostela. Navstevovalo ji z pocatku 25 ditek. Pocet jejich v kratkem case 
vzrostl na 100. Brzy po posveceni kostela, zal'izeno bSlo bratrstvo Panny 
Marie pro divky a sv. Aloisia pro hochy. V kvetnu roku 1877. zalozen 
spolek l'ytiHi sv. Vaclava. Tak vypravuji zapisy. 

Rev. Vendelin Vacula narodil se v Oseku na :Morave 15. srpna 1845. 
Studoval gymnasium v Kremzi, pak dYe leta ve Vidni az do roku 1865.; 
th leta v Olomouci. V roce 18G9. studoval v Lovani na amerikanskem 
oddeleni (american college). Vysvece.n byl 10. z,Ui r. 1870. pro provincii 
baltimorskou. V Baltimore pHjat b,yl od biskupa Spaldinga. Vystav8l 
kostel sv. Vac1ava na Central Ave., nyni Baltimore ul. Tam pobyl dn~ 
leta. Po te byl kaplanem "Baltimore University Hospital". Pak pI-isel 
do New Yorku. - Ae, jak zda se, horlive zacal, pokracovani a konec 
dIe {lstnich zpr{w, zaeatku se nerovnaji, a jsou 0 tom velmi trpke J'eei 
mezi Cechy New YorkskYmi. 

DIe kfestnich knih vidime, ze po odchodu jeho posluhovali katol
lickym Cechum rev. Eugen Dikovich, a S. 0' Hare, a jednou tez rev. 
Fr. Simonfk. 

Po 11em nasledoval rev. Augustin Lang od 2. eervence 1882. az 
do G. zaN 188G., ktery, a6 dobry pry byl, pro nemoc mnoho vykonati 
llemohl. Zeml'el v nemocnici sv. Frantiska na 5. ulici. Arcibiskupovi 
11ichaeli A. Corrigano"i na snlci lezelo blaho Cechft katolikft. Nemel 
vsak knezi. I pOzttdal 0 kncze Redemptoristy (l'ad kne~i NejsYetejsfho 



Stát Xii'- Yovk. 153

Vykupitele, založený sv. Alfonsem). Tito již za ev, Langa psobili mezi

echy na 4. ul. v kostele; kázal pi misii též P. Vlasák s P. Hennem,
který pozdji se dostal do Baltimore. Baltimorští eši všichni na nj
s líctou a láskou vzpomínají, nazývajíce ho svým ,,tatíkem". Misie ta

byla od 2. až do 16. kvtna 1886. A máme za to, že výsledek její arci-

biskupa pohnul, že duchovní správu Redemptoristm nabídl. Zmínný
byl pes dvacet let ped tím rektorem na Sv. Hoe v echách.

Rev. Bohumil Matj, C. SS. R.,

fará osady Blahoslavené Pannv Marie Ustaviné Pomoci
v New Yorku.

Když arcibiskup žádal Redemptoristy, aby pijali duchovní správu
eskou, tu ji, po souhlasu generála z íma P. Mikuláše Maurona, a

provinciála z Baltimore, EUáše P. Schauera, pijali. A rektor nmeckého
kostela Redemptorist z 3. ulice, Ondej Ziegler, ihned ujal se práce. —
Vyžádal si na pomoc P. Vlasáka, který jsa v Baltimore, pijel pozdji.
Dále pomáhal i rev. Rhabanus Preis. Než pijel P. Vlasák, dlal bratr

laik, Jan Zika (Václav) tlumoníka.
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Vykupitcle, 'ZalOzell'y~ sv. Alfonsem). Tito jiz za rev. Langa pllsobili mezi 
Cechy na 4. ul. v kostele; InLzal pH misii tez P. Vlasak s P. Hennem, 
ktery pozdeji se dostal do Baltimore. Baltimorsti Cesi vsichni na IH~j 
s llCtou a laskou vzpomillaji, lla7..Yvaji~2 ho svym "tatickem". Misie ta 
byla od :2. az do 16. kvetna 1886. A mame za to, ze vyslec1ek jeji a.rci
bisknpa pohnul, ze duchoVlli spravu Redemptoristllm nabidl. Zmineny 
byl pI'es clvacet let pl'ed tim rektorem nn. Sv. HOl'e v Ceclukh. 

HI'\'. Bohllmil )latejfl. C. BS. R.. 
fal':H' osady Blahos1a\'enc Panm' )larie l\;ta\'i("ne Pomoci 

v Xew YOI'l-:ll. 

Kdyz arcibiskup zadal Rec1emptoristy, aby pl-ijali duchovni sprcl.vu 
ceskou, tu ji, pO sonhlasu generaJa z Rima P. ~fiknlase Maurona, a 
provinciala z Baltimore, Eliase F. Schaum'a, pl'ijali. A rektor nemec1{(~ho 
kostela Redemptoristli z 3. ulice, OncUej Ziegler, ihned ujal se prace. -
Vyzadal si na pomoc P. Vlasaka, kter.i jsa v Baltimore, pl'ijel pozdeji. 
Da,le pomahal i rev. Rhabanus Preis, Nez pl'ijel P. Vlasak, delal bratr 
laik, Jan Zika (Vaclav) tlumocnika. 
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První mše sv. Redemptoristy, jako duchovními správci, sloužena

byla v kostele ssv. Cyrilla a Methodje dne 8. záí 1886., na den Narození

Panny Marie.

Redemptoristi doufali na pomoc z ech, že jim bude posláno více

eských knží, ale pomoc ta nepišla. A tu vidíme, že více knzi z ádu
vzalo na sebe ten obtížný úkol, a z lásky k echm, nemajícím knží,

uili se jazyku eskému. Brzy iDotom pijel z Baltimore P. Bedich Henn
na pomoc P. Vlasákovi. Dne 17. ervna 1887. pišel P. E. J. Hornung
z Baltimore, Md.

Ihned, jak Redemptoristé ujali se duchovní správy, pomýšleli na

stavbu nového kostela. A mnoho návštvník chrámu nebylo, zdálo

se jim 155 míst, pro které kostel ssv. Cyrilla a Methodje místo ml,
pece jenom trochu málo pro 40.000 ech (katolicky ktných) v New
Yorku. A podotýkáme, že i tento malý kostelíek býval — i v nedli

prázdný. Svolána schze do místnosti pana Emila Prchy v 3. ulici

P. Vlasákem: byla dosti boulivá. Až povstal jakýsi Polák a zvolal:

»,Já jsem Polák, a já uznávám, že je to poteba, a zrovna tak bych

jednal, kdybych hy\ na míst tch knží". A to rozhodlo.

Po rozliném vyjednávání a vyhledávání koupeno 9/4 lotu v 61.

ulici mezi 1. a 2 Ave po $7000 lot. Kontrakt podepsán 29. listopadu 1886.

Major msta New Yorku, Mr. Ely, jak se dozvdl o tom, co pro echy
má se stát, daroval $1500. P. Henn pak sbíral peníze po domech, aby

se alespoii nco uplatilo, P. Vlasák byl už na to velmi starý. Po osmi-

msíním ,, žebrání", pi nmž se mu dostalo trpkých zkušeností, že,

jak dí zápisky, ,,nkdy i život jeho byl v nebezpeenství", sebral mezi

echy $1200 a mezi jinými národnostmi $1300 na nový eský kostel.

V prosinci 1886 poalo .se pracovati; kostel je 110 stevíc dlouhý,

50 široký. Místa k sezení asi pro 1000 osob. Basementu (sklepu) použito

pro školu. Ti sestry ádu Notre Dáme (z nich dv ešky) ujaly se Školy.

Vystavn i klášter pro Redemptoristy. Pro sestry, které denn do

školy až z 3. ulice docházely, koupen pozdji dm v 62. ulici. Architekt

byl Henry Bruns; stavl S. Nievenhuis (kostel i klášter).

Dne 7. srpna 1887. byl posvcen nový (jediný) katolický eský
kostel v New Yorku 323 vých. 61. ul., P. Marie Ustaviné Pomoci. (Church

of Our Lady of Perpetual Help), arcibiskupem New Yorkským Michaelem
Corriganem. První mši sv. v nm sloužil provinciál Redemptorist Eliáš

Schauer. Anglicky kázal sám arcibiskup, esky P. Henn. (P. Vlasák

zatím odjel už do Baltimore. Zdá se, že nesnadná a dosti nevdná
duchovní správa v New Yorku vzhledem k pokroilému jeho vku byla

pro nho píliš tžkou. Ostatn miloval baltimorské echy, a tito milovali

jej. Možná, že se tak stalo i na žádos jejich).

Redemptoristm svena duchovní správa nad echy v celém

New Yorku: mimo to voláni i do dioecesí jiných. 31. ervence 1887.

poslední mše sv. sloužena byla v starém kostele.
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Prvn! mse SY. Reclemptoristy, jako duchovnimi spr~'tvci, slouzena 
byla " kostele ssv. Cyrilla a .Methodeje dne ~. z~ti'i 188G., na den Narozeni 
Panny :Marie. 

Redemptoristidollfali na pomoc z Oed), ze jim bude posluno vice 
ceskych knezi, ale pomoc ta nepfisla. A tu Yidime, ze vice kneZi z !'udu 
vzalo na sebe ten obtizny lUrol, a z lasky k Oechulll, nemajicim knezi, 
ucili SE' jazyku ceskemu. Brzy potom pI'ijel z Baltimore P. BecUich Henn 
na POlllOC P. Vlasakovi. Dne 17. cervua 1887. prisel P. E. J. Hornung 
z BHJtimore, 11d. 

Ihned, jak Redemptoriste ujali se duchovui spravy, pomysleli na 
stavbu noveho kostela. Ac mnoho 111lystevnikii chniillu nebylo, zdalo 
se jim 15;) mist, pro ktere kostel ssv. Cyrilla a ~fethodeje misto mel, 
pi"ece jenom trochu malo pro 40.000 Cechft (katolicky kI-tenych) v New 
Yorku. A podotyk{\'m~, ze i tento maly kostelicek byval - i y ned eli 
pr{\'zdn.)~. S,'oh'tna schftze do mistnosti pana Emila Pr-uchy y 3. ulici 
P. Vlasakem: by la dosti bou:l'1i va. Az povstal j akysi Polak a zyolal: 
"Ja jsem Polak, a ja uznayam, ze je to potl'eba, a zro,'na tak bych 
jednal, kdybych byl na miste tech knezi". A to rozhodlo. 

Po rozlicnem yyjednavani a vyhledavani koupeno 9,% lotu Y G1. 
ulici mezi 1. a 2 A ,'e po $7000 lot. Kontrakt podepsan ~9. listopadu 1886. 
Major mesta New Yorku, 111'. Ely, jak se dozyeclel 0 tom, co pro Cechy 
rna se stat, daroval $1300. P. Henn pak sbiral penize po domech, aby 
se alespoil neco uplatilo. P. Vlasak byl uz na to ,'elmi. starY. Po osmi
mesfcnim "zebrani", pi"i nemz se mu dostalo trpkych zkusenosti, ze, 
jak eli zapisky, "nelnly i ziYot jeho byl ,'nebezpecenstvi", sebral mezi 
Cechy $l~OO a mezi jinymi nal'odnostmi $1300 na novy cesky kostel. 
V prosinci 1886 poealo se pr<lcovati; kostpl je 110 sti"evfc-u dlouhy, 
50 ;il'okY. ~Iista k sezenf asi pro 1000 osob. Basementu (sklepu) pouzito 
pro :';kolll. Ti'i sestry ]',idu Notre Dame (z nich dYe Ce~ky) ujal~' se skoly. 
Vystavcn i klaster pro Hedemptoristy. Pro sestl',Y, ktere denne do 
skoly az z iJ. ulice doc1ulzely, koupen pozeh\ii d-um v G~. ulici. Architekt 
byl Henry Bruns; stavel S. Nievenhuis (kostel i klaster). 

Dne 7. srpna 1~87. byl pos,'ecen novy (jediny) katolicky uesky 
kostel v New Yorku 3~3 ,'ych. G1. ul., P. ~1arie UstaYiune Pomoci. (Church 
of Our Lady of Perpetual Help), arcibiskupem New YOl'kskym l\1ichaelem 
COl'riganem. Prvni 11181 S\'. v nem slou~il provincia,} Redemptol'istu Elicis 
Schauer. Anglicky Id:r,al sam al'cibiskup, cesky P. Henn. (P. Vlasak 
zatim odjel uz do Baltimore. Zd~'t se, ze nesnadmt a dosti nevdecn~t 

duchovni spnlxa v New YOl'ku vzhledem k pokroeilemu jeho veku byla 
pro neho pfiIis tezkou. Ostatne milo,'al baltimorske Cechy, a tito milovali 
jej. Mozmi, ze se tak stalo'i na zadost' jejich). 

Redemptorist-um svefena ducho,rni spr{\,va nad (~echy v ceIem 
New Yorku: mimo to volani i do dioecesi jin)~ch. ill. eelTence 1887. 
posledni mse sv. slouzena byla " stal'em kostele. 
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Rektor z 3. ulice, Ondej Ziegler, po odjezdu P. Vlasáka spravoval

zatímn osadu. Za tohoto byl kostel vystavn. Dne 8. srpna roku 1887.

jmenován rektorem P. Bedich Henn, a jemu k ruce dáni knží

E. J. Hornung a P. Josef Hild. Všichni ti nauili se esky, jsouce

v Americe rození.

Dne 19. záí 1887. otevena škola: pihlásilo se do ní 71 dítek.

llev. Václav Melichar, V. 8S. R..

esky missionár v osad Blah. Panny Marie Ustaviné Pomoci

v Xew Yorku.

Dne 8. ervence 1888. sloužil v kostele první mši sv. rev. Josef Prcha,

první echoamerian v Americe na knze vysvceny, rodem z New Yorku.

V tomto roce pibyl do NeAV Yorku rev. F. Jen, rodem ech,

bývalý provinciál rakouský.

Dne 23. ervence byl pidlen domu rev. Jan B. Kissner. Týž pak

8. srpna 1898. stal se rektorem domu a duchovním správcem osady.

Dne 5. kvtna 1904. pijeli z ech dva eští knží: P. Václav Me-

lichar a P. Bohumil Matj. Již více let bylo žádáno v echách za eské
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Rektor z 3. nlice, Ond1'ej Ziegler, po odjezc1u P. Vlasaka sprayoyal 
zatimn~ osadu. Za tohoto byl kostel v,Ystaven. Dne 8. srpna roku 1887. 
jmenovan rektorem P. BerlHch Henn, a jemu k ruce chini kneZl 
E. J. Hornung a P. Josef Hild. Vsichni tH llaucili se cesky, jsouce 
y Americe rozeni. 

Dne 19. z<l:H IdS7. otev1'en<1 skola: pi'ihhlsilo se do ni 71 ditek. 

He\'. \',irJaY Melichal', ('. SS, R,. 
(·esl .. ~~ missiol1:il' \' osade Blah, Panny.Marie Cstayiem; Pomoci 

\' Xew Yorku. 

Dne 8. cervellce 18813. slouzil y kostele prvni msi ';;". rev'. Josef Prficha, 
prvni Cechoamerican y Amel'ice na kneze ,'ysvecenJ\ rodem z New Yorku. 

V tomto roce pHbyl do New Yorku rey. F. Jenc, rodem Cech, 
byvaly proyinchU rakouskY. 

Dne 23. ceryence byl pHdelen domu rey. Jan B. Kissner. Tyz pak 
8. srpna 1898. stal se rektorem domn a duchoynim spnh'cem osady. 

Due 5. kvetna 190-!. pHjeli z Cech dYa ce~ ti knezi: P. V acla,' ~fe
lichar a P. Bohumil Matejfi. Jiz Ylce let bylo zadano \' Cechach za ceske 
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knze (echy rodilé) pro osadu. Nedostatek knží však byl píinou,

že nebyli posláni. Až na výslovný rozkaz generála z íma, P. Mat. Rause.

byl provinciál pražský nucen jmenované knze poslati.

P. Jan B. Kissner, rodilý v Baltimore, studoval v kongregaci

Nejsv. Vykupitele, kdež byl i vysvcen. Od r. 1888. psobí ustavin
v osad Panny Marie Ustaviné Pomoci. Osvdil svoji taktnos mnoho-

kráte, když bouemi osada byla zmítána. Jest velmi oblíben u v»ech

dobe smýšlejících krajan. Za nho otevena nedlní škola na 72. ulici,

koupen dm na 62. ulici, a zízeny tam dv tídy denní školy a druhá

eská katolická nedlní škola. Nyní práv piinním jeho staví se nová

škola na 62. ulici, nákladem okrouhle 100.000 dolar.

V den díkinní, 29. listopadu 1906. položen byl za velké úasti

eského lidu základní kámen k této nové esko-katolické škole pi osad
Panny Marie Ust. Pomoci, kterou nyní s netušeným úspchem spravují

Otcové Redemptoristé.

Škola ta, pro drahotu stavebního místa, je vysoká o 6 poischodích.

V denní esko-katolické škole, v níž vyuuje 8 sester z ádu Notre Dáme
bylo roku 1906. 450 dtí a ve dvou nedlních školách jest 400 dítek.

Za nho založen jest i osadní asopis ,,Msíní Vstník", jediný

katolický asopis na východ. Tiskne se v 3000 až 5000 exempláích.

Školy všechny mají 800 až 900 žák.

P. Bohumil Matj, narozen 20. dubna 1868., studoval v Praze

na Malostranském gymnasiu; pak na universit Karlo-Ferdinandov vy-

studoval práva. Na to vstoupil do ádu Nejsv. Vykupitele. Po noviciáte

v Egenburku, studoval a vysvcen byl v Mautrav ve Štýrsku. Po té

konal mnohé misie v echách, na Morav a v Uhrách; psal lánky do

,,asopisu katolického duchovenstva" a ,,Cyrilla" i do jiných asopis.
Vydal knihu ,,Duch sv. Alfonsa" -a více hudebních skladeb, velmi

cenných. Na rozkaz P. generála poslán do Ameriky, kde konal

více misií.

Pehled duchovních správc osady:

Ped rokem 1871. rev. Vídenka a Gartner.

1. Fará Jií Weidlich, od 12. února 1871. do 7. února 1875.

Pak: František Pauletigi, Eugen Dikovitsh, františkán a Arnold

Bartoš, františkán.

2. Rev. Vendelín Vacula, od 25. záí 1875. do J. listopadu 1881.

V prosinci r. 1875. byl kostel ssv. Cyrilla a Methodje posvcen.

Od listopadu r. 1881. do ervna 1882. pisluhoval rev. Dikovitsh.

3. Rev. Augustin Lang, od 2. ervence 1882 do záí 1886.

V záí r. 1886. Redemptoristé pejali duchovní správu. Zatímní

správce osady Ondej Ziegler, z 3. ulice.

4. Rev. Klement Vlasák, bývalý rektor na sv. Hoe, po njaký as
ídil osadu. Nový kostel v 61. ulici, posvcen 7. srpna 1887.

5. Rev. Bedich Henn. od 7. srpna 18H7. do 21. ledna 1890.
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kneze (Cechy rodile) pro osadu. Nedostatek knezi vsak byl pficinou, 
ze nebyli poslani. Az na vyslovny rozkaz generaJa z Rima, P. Mat. Rause. 
byl provincial prazsky nucen jmenovane kneze poslati. 

P. Jan B. Kissner, rodily v Baltimore, studoval v kongregaci 
Nejsv. Vykupitele, kdez byl i vysvecen. Od r. 1888. pusobi ustavicne 
v osade Panny ~Marie Ustavicne Pomoci. Osvedcil svoji taktnost' mnoho
krate, kdyz boul'emi osada byla zmitana.. Jest velmi obliben u v;;'ech 
dobre smy~lejicieh krajanu . .. Za neho otevrena nedelni skola na 7~. ulici, 
koupen dum na 62. ulici, a zfizeny tam dve tfidy denni skoly a druha 
ceska katolicki nedelni skola. Nyui prive pricinenim jeho staY! se nova 
skola na 6~. ulici, mikladem okroullle 100.000 dolaru. 

V den dikucinepi, 29. listopadu 1906. polozen byl za velke ucasti 
ceskeho lidu zakladni kamen k teto nove cesko-katolieke skole pfi osade 
Panny :Marie Ust. Pomoci, kterou nyni s netusenym uspechem spravuji 
Otco\'e Redemptoriste. 

Skola ta, pro clrahotu stavebniho mista, je vysoka 0 6 poschodich. 
V deuni cesko-katolieke skole, v niz vyucuje 8 sester z ridu Notre Dame 
bylo roku 1906. 450 deti a ve clvou nedelnich skohieh jest 400 ditek. 

Za neho zalozen jest i osadni casopis "Mesicni Vestnik", jediny 
katolieky casopis na vyehode. Tiskne se v 3000 az 5000 exemplafich. 
Skoly vsechny maji 800 az 900 zaku. 

P. Bohumil Mateju, narozen 20. dubna 1868., studoval v Praze 
na :Malostranskem gymnasiu; pak na universite Karlo-Ferdinandove \'y
studoval prava. Na to vstoupil do radu Nejsv. Vykupitele. Po noviciate 
v Egenburku, studoval a vysvecen byl v Mautrave ve Styrsku. Po te 
konal mnohe misie v Cechach, na Morave a v Uhrach; psal clanky do 
"Casopisu katolickeho duchovenstva" a "Cyrilla" i do jinych casopisu. 
Vydal knihu "Dueh sv. Alfonsa" . a vice hudebnich skladeb, velmi 
cenenych. Na rozkaz P. generala poshtn do Ameriky, kde konal 
vice misii. 

Pi'ehlec1 duchovnich spntvcu osady: 
Pi'ed )'okem 1871. rev. Vic1enka a Gartner. 

1. j1'anU" JiH vVeic1lich, oel 12. '6nora 1871. do 7. unora 1875. 
Pak: FrantiSek Pauletigi, Engen Dikovitsh, frantiskan a Arnold 
Bartos, frantiskan. 

2. Rev. Vendelin Vacula, od ~5. zeiN 1875. do J. listopac1u 1881. 
V prosinei r. 1875. byl kostel ss\'. Cyrilla a 11ethodeje posvecen. 
Od listopadu r. 1881. do cervmt 1b8:!. pi'isluhoval rev. Dikovitsh. 

3. Re\,. A ugllstin Lang, oel 2. cervence 1882 do zai'i 1886. 
V zari r. 1886. ~edetnptoriste prejali duchoyui spravu. Zatimni 
spravce osady On(Uej Ziegler, z 3. ulice. 

4. Rev. Klement Vlas~ik, b,y\'aly rektol' nn. s\'. Hore, po nejaky cas 
fielil osaclu. Xov.); kostpl v 61. ulici, pos\'ecen 7. srpna 1887. 

5. Hey. BecH-ich Henn~ od 7. srpna lRi-<7. do ~l. ledna 1890. 
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6. Rev. Jan Lowekamp, od 28. ledna 1890. do 21. kvtna 1893.

7. Rev. Josef Hild, od 23. kvtna 1893. do 23. dubna 1898.

8. Rev. Aug. Droper, od 25. dubna 1898. do 8. srpna 1898.

9. Rev. Jan Kissner, od 8. srpna 1898.

Rodilí echové kneží, psobivší neb psobící pi osad byli:

Rev. Jan Jen, bývalý provinciál Redemptorist rakouské provincie,

od 6. íjna 1888. do 21. kvtna 1889.

Rev. František Hitterer. C. SS. R.,

kaplan osady Blahoslavené Panny Marie Ustaviné Pomoci
v Xew Yoi'ku.

Rev. Jos. Šott, pítomn v Baltimore.

Rev. Jos. Mácha, vystoupil z kongregace, a psobí nyní jako

svtský knz v západním Kansasu.

Rev. Václav Supík, nyní v Baltimore.

Veliké zásluhy o osadu má též Rev. Eduard J. Hornung, nyní

fará v Baltimore a pak
Rev. Václav Melichar a

Rev. Bohumil Matj.
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6. Rev. Jan Lowekamp, od 28. ledna 1890. do 21. kyetna 1893. 
7. Rev. Josef Hild, od 23. kYetna 1893. do 23. dubna 1898. 
8. Rev. Aug. Droper, od 25. dubna 1898. do 8. Sl'pna 1898. 
9. Rey. Jan Kissner, od 8. srpna 1898. 

Rodili Cechon~ knezi, pusobivsi neb pusobici pH osade byli: 
Rev. Jan Jenc, byvalJ~ pl'ovincial Redemptoristu rakouske provincie, 

od 6. i'ijna 1888. do ~1. kvetna 1888. 

ReY. Fl'anti;ek Bitterer. C. SS. R, 
kaplan osady Blahoslayene Panny )Ial'ie estavic-ne Pomod 

y XI'\\" YoJ'l,u. 

Rev. Jos. Sott, pi'itomne v Baltimore. 
Rev. Jos. l\lacha, vystoupil z kongregace, a pusobi nyni jako 

svetsky knez v zapadnim Kansasu. 
Rev. Vaclav Supik, nyni v Baltimore. 
Velike zasluhy 0 osadu ma tez Rev. Eduard J. Hornung, nyni 

farM'> v Baltimore a pak 
Rev. Vaclay Melichar a 
Rev. Bohumil ~Iateju. 
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Dále psobili nebo psobí pi osad jiní lenové rádu Nejsvtjšího
Vykupitele, konali služby Boží a dle možnosti vypomáhali i v duchovní
správ.

Zvláštní zmínky zasluhuje rev. Prant. Bitterer, který se plyne

esky nauil, a s velikou horlivostí pro echy pracuje.

esko-katolické' spolky v New Yorku jsou:

Mládenecký spolek sv. Aloisia, patící ku mládeneckému oddlení
I. Ústední Jednoty . 24 N. Y.

Spolek Blahoslavené Anežky eské . 93 U. J. Ž. A.

Spolek Boivoj . 104.

Mládenecké oddlení ,,Kadti spolku Boivoj".
Pvecko-dramatický sbor sv. Cecilie.

Spolek sv. Jana Nepomuckého ís. 24. oddlení 1. a sv. Jana Evan-
gelisty . 2.

Spolek sv. Ludmily . 2. Ú. J. Ž. A.

Díví spolek sv. Barbory.

Spolek kadet sv. Pavla.

Mládenecké oddlení spolku sv. Pavla.

Svornost' katolická.

Spolek sv. Václava . 16.

Spolky ist náboženské:

Spolek sv. Vincence de Paula.

Spolek oltání.

Spolek Panny Marie Ustaviné Pomoci.

Spolek k útše duší v oistci.

Spolek Svatá Rodina (arcibratrstvo)

oddlení mužské a ženské a

oddlení školské.

Na nejstarší listin o vydáních kostela z r. 1885. nacházíme spolky

sv. Václava, sv. Jana Nep. , sv. Ludmily a sv. Cecilie.

Svornost* založena pozdji. — I rytíský spolek býval pi osad,
nyní již není. Splynul s jinými.

Dle nejstarší zachované listiny z roku 1885., odvedl stoliného

a píspvk na týž rok:

Spolek sv, Václava $505.50.

Spolek sv. Jana Nep. $133.00.

Spolek sv. Ludmily $275.00.

Spolek sv. Cecilie $130.00

Od 11. do 24. kvtna 1890. byla první eská misie v novém kostele.

Kázali PP. Vlasák a Hild.

Dne 26. ervna 1898. dp. Václav Kroupa, jehož otec byl lenem
spolku sv. Václava, sloužil v tomto chrámu Pán první mši sv. Psobí
nyní ve Spencer, Nebr., v osad Panny Marie.
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DeBe pfisobili nebo pfisobi pH osade jilli clenove hidu Nejsvetejsfho 
Vykupitele, konali sluzby Bozi a dIe moznosti yypomahali i v duchovnf 
sprave. 

Zvlastni zminky zasluhuje rev. Frant. Bitterer, ktery se plyne 
cesky naueil, a s velikou horlivosti pro Cechy praeuje. 

Cesko-katolicke" spolky v New Yorku jsou: 

11lcideneeky spolek sv. Aloisia, patHci ku mhideneckemu oddeleni 
1. Usii'edni Jednoty c. ~4 N. Y. 

Spolek Blahoslavene Anezky eeske c. 93 U. J. Z. A. 
Spolek Bofivoj c. 10-!' 
1'Iladenecke oddeleui , ,Kadeti spolku Bol·i\·oj". 
Pevecko-dramaticky sbor sv. Cecilie. 

Spolek S\". Jana Nepomuckeho cis. ~-!. oddelenf 1. a sv. Jana Evan-
gelisty e. 2. 

Spolek sv. Ludmily c. 2. U. J. Z. A. 
Divci spolek sv. Barbory. 
Spolek kadetfi sv. PavIa. 
Mhldenecke oddeleni spolku S\T. PavIa. 
Svornost' katolicka. 
Spolek sv. Vaclava e. 10. 
Spolky ciste llabozenske: 
Spolek S\'. Vincenee de Paula. 
Spolek oltcHni. 
Spolek Panny Marie Ustaviene Pomoci. 
Spolek k lltese dusi v oeistci. 
Spolek Svata Rodina (arcibratrstvo) 
oddeleni muzske a zenske a 
oddeleni i;kolske. 

X a nejstarsi listine 0 vydanich kosteia z 1'. 18~;:'. naclulzime spolky 
sv. Vaclava, S\T. Jana Nep., sv. Ludmil~T as\". Cecilie. 

Svornost' zalozena pozdeji. - I rytil'sky spolek byval ph osacle, 
nyni jiz nenl. Splyuul S jinymi. 

DIe nejstarsi zachovane listiny z l'oku 1885., odvedl stolieneho 
a pNspevkfi na tyz rok: 

Spolek sv. Vaclanl ................................. $:>Oj.50. 
Spolek S\". Jana Nep ................................ $133.00. 
Spolek sv. LudmiIy ................................. $27j.00. 
Spolek sv. Cecilie ................................... S130. 00 

Od 11. do ~-!. kvetna 1890. byla pl'vni cesldL misic v novem kostel~. 
Kazali PP. Vlasak a Hild. 

Dne ~6. (~el'vna 1t)9~. dp. Vaclav Kroupa, jehoz otec by1 c1ene111 
spolku sv. Vaclava, slouzil v tomto ehntIllU PelDe pl'vni Illsi sv. Pftsobi 
nynf ve Spencer. Nebr., v osade Panny ~[arie. 
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Roku 1899. vypukl v kostele ohe na postranním oltái a zpsobil

škody na $1000. Kostel byl potom vymalován. Neštstí to mlo dobrý

následek: kostel- opraven. Nový pedek vystavn, schody upraveny.

Koupena umleckými obrazy okrášlená okna; postaveny nové varhany.

Ilev. Jun Kissner, (.'. SS. U.,

predslaveiiy kláštera Redemptorist Blah. Panny Marie Usl. Pomoci

v New Yorku.

Kostel zvtšen jak to bylo možno, tak že nyní je míst k sezení více jak

pro 900 lidí.

Dne 2. ervna 1901. dp. Jan Proutkovský (Prout), nyní psobící

v osad sv. Jana Nep. v New Yorku, sloužil tamtéž první mši sv.

159 

Roku 189~). V.YPll kl "\' kostele ohen na postl'annim oltal'i a zpusobil 
skody net $1000. Kostpl byl potom vymalovan. Nestestf to melD dobl'Y 
mlsledek: kostel· opraven. Novy pl'edek \'ysta\'en, schody upl'aveny. 
Koupena umeleckymi obl'l:tzy okl'a:Hena okna: posta"\'eny nove varhany. 

ItH . .Jan Kissner, C. ~S. H., 
pi'edsla,\'ell}~ kl:l;;lel':t Hedemptol'i sti\ Blah. Panny ~Ial'ie Ust. P01l1oei 

\' ~ e \\" YOl'ku. 

Kostel zvetsen .iak to bylo mo~no , talc ze nynf .ie mi~t k sezeni vice jak 
, pro 900 licU. 

Dne 2. eervna 1901. up. Jan Proutkovsky (Prout), nynf pusobici 
v osade sv. J-ana. Nep. 'v Ne"\v YOl'ku, slouzil tamtez prvni msi sy. 
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Dne 15. íjna 1902. v noci vypukl v sakristii kostela Blahoslavené

Panny Marie Ustaviné Pomoci ohe, který byl brzy uhašen, — jinak

snad by celý kostel byl vyhoel. Zpsobil škody za $3000, jež byla

pojištním kryta.

Roku 1903. založena nedlní škola v 72. ulici, kde sestry z ádu
,,Notre Dáme", jimž obtavé dívky pomáhají, v nedli odpoledne

vyuují.

Roku 1894. zastoupena byla eská škola pi všeobecné výstav
katolických škol New Yorských. Dne 23. kvtna dítky ze školy esko-
katolické ped shromáždním 6000 poslucha pednesly eské a anglické

písn a deklamace. Škola byla velmi chválena.

Osad katolické v New Yorku bylo a jest zápasiti s mnohými
obtížemi. — Snad žádné osady není, aby neprodlala ,,nco", ale málo
osad asi zakusilo takových zkoušek, jako osada New Yorkská.

Nechtjíce se pouštti do podrobností, ponvadž mnohé osoby

dosud žijí, a ,,nomina šunt odiosa'', a podrobnosti ty ani k užitku

žádnému by nebyly, nechtjíce ani soud svj pronášeti o událostech roz-

liných, pro pílišnou blízkost" jejich, máme za to, že pokolení budoucí

snáze spravedlivý soud si utvoí.

Poznamenáváme jen následující:

\ 1. echm New Yorkským nebyla ani z daleka vnována taková

pée z poátku, jako jiným národnostem, na p. Nmcm a Iranm*
Mžeme za to míti, kdyby pomrn téže pée jim hned od poátku se

bylo dostalo, že bylo by mnohem lépe. Dlouhá léta to trvalo, než

si jich kdo všiml; a když tak se stalo, nebyl to píslušník jejich ná-

rodnosti.

2. Když pak dostali knze své národnosti, nebyli šastnil Knží,
kteí jinde, ani v Evrop obstáti nemohli, ujali se New Yorku, a by
i nebylo všecko pravda, co povs rozšiuje, pece osadu spíše poškodili,

než jí prospli.

3. Než, všechnu vinu svalovati na no, bylo by nespravedlivé.

První opanovali pole nepátelé náboženství. Když vysthoválec pišel

do jejich rukou, vpravili mu falešný pojem o svobod slovy: ,,V Americe

dlej, co chceš, do kostela se tu nechodí atd " Tento tím spíše

byl pístupný, ím mén zvyklý byl ze staré vlasti pro chrám Pán
nco obtovati.

4. Vliv protestantismu v New Yorku byl a je vtší, než kdekoli

jinde. Krom toho New Yorští echové jsou vtšinou z té krajiny,

kde protestante v echách pomrn nejvíce byli usazeni, z okolí Kolína,

Kutné Hory a áslavi. New Yorští echové více pod vlivem protestan-

tismu jednali a byli, než sami myslili. Dkaz toho je dosti.
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Dne 15. fijna 190:2. v nod vypukl v sakristii kostela Blahoslavene 
Panny :Marie Ustaviene Pomoci ohen, ktery byl bl'zy uhasen, - jinak 
snad by cely kostel byl vyhoi·el. Zpfisobil skody za $3000, .lez byla 
pojistE'mim kl'yta. 

Roku 1903. zalozena nedelnf skola v i2. ulici, kde sestl'Y z hidu 
"Notre Dame", .limz ooetave divky pomaha.li, v nedeli odpoledne 
VYlH~Uji. 

Roku 1894. zastoupena byla ceskci skola pI'i vseobecne vystave 
katolickych sk.ol New YOl'skych. Dne 23. kvetna ditky ze skoly cesko
katolicke pred shromazdenim 6000 posluchacfi pi'ednesly ceske H anglicke 
pisne a deklalllace. Skola byla velmi chvaJena. 

Osade katolicke v New Yorku bylo a jest zapasiti s mnohymi 
obtfzemi. - Snad zadne osady neni, aby neprodelala "neco", ale mcilo 
os ad asi zakusilo takovych zkousek, .lako osada New YOl'kska. 

Nechtejice se pousteti do podl'obnosti, ponevadz mnohe osoby 
dosud ziji, a "nomina sunt odiosa", a podrobnosti ty ani k uzitku 
zadnernu by nebyly, nechtejice ani soud svfij pronaseti 0 udalostech roz
lienyeh, pro priliSnou blizkost' jejich, marne za to, ze pokoleni budouci 
snaze spravedlivy soud si utvoH. 

Poznamena vame .len mtsled ujici: 

1. Ceehurn New Yorkskym nebyla ani z daleka venovana takoni 
peee z pocatku, jako jinym naroc1nostem, na pr. Nemcfirn a Ireanfirn. 
~HHeme za to miti, kdyby pornerne t8ze pece jim hned od pocatku se 
bylo dostalo, ze bylo by mnohem lepe. Dlouhci leta to trvalo, nez 
si jich kdo vsiml; a kdyz tak se stalo, nebyl to pHslu~nik ,iejich na
rodnosti. 

2. Kdyz pak dostali kneze sve nal'odnosti, nebyli st'astni! Knoz], 
ktefi .linde, ani v EVl'ope obstati nemohli, ujali se New Yorku, a hyt' 
i nebylo v;'ecko pravda, co povest· rozsihlJP, pi'ece osac1u spiSe poskodili, 
nez ,if prospeIi. 

B. ~ez, vi;echnu 'linu s'lalo'lati na Ill", bylo by nespravedli'lo. 
Prvni opallOvali pole nepl'atele ncibozenstvi. Kdyz 'l,Yst6hovalee prisel 
do jejich rukou, \'IH'avili mu fale;ny pojem 0 svobode slovy: "V Americe 
delej, co chces, do kostela, se tu nechodi atd ..... " rrento tim spiSe 
byl pfistupny, eim mene zvykly by} ze stare vlasti pro <.:hnlm Pane 
nt·co obetovati. 

-L Vliv pl'otestantislllu v ~ew YOl'ku bJrl a, je YOU:'], nez kdekoli 
.linde, Krome toho New Yor~ti Cl'choY<~ jsou dSti;inou z te kra.linJ" 
kde protestante v Cech{wh pomerni" nl'j'lice byli nsazcni, Z okoli Kolina, 
Kutne Hory a Casla'li. ~ew YOl,;,tf Cechoye dee pod di\'em protestan
tismu jednali a byli, nez sami myslili. Dfikazfi toho je (losti. 
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5. A pece velik}' stal se pokrok! ád Nejsvtjšího Vykupitele

s velikými obtížemi zápasil a mnohé z nich jsou pekonány. Jednou

z prvních bylo — nedostatek knží rodilých ech. Podivem naplfluje,

že celá ada len tohoto ádu esky se nauila.

6. Nynjší stav osady je daleko utšenjší, než jak bývalo díve.

Veliké zásluhy o osadu má P. J. Hild; nejvtší však P. Jan.Kissner,

jehožto piinním povoláni knží z ech, pes veliké obtíže. (P. Melichar

Rev. Jan T. Prout.

a Matj, kteí i mnohé misie po celých Spojených Státech konají).

Jeho je to též zásluha, že osada finann ponkud lépe si stojí. Jeho

zásluhou se souhlasem P. generála Rause a provinciála P. Luckinga

práv zapoato se stavbou osadní sín a školy, nákladem okrouhle asi

100.000 dollar. Poet tch, kteí ke kostelu se hlásí, podrobn udati

nelze, ale'stále vzrstá. Osada má svj vlastní asopis a krásnou knihovnu;

obojí stále vzrstá. Dítek je v osadní škole, jak již uvedeno 450, a pi-

poteme-li dv nedlní školy, tedy dostoupí potu 800—900.

~t';t ~\f' II' } "/))'/.'. lGl 

5, A pi"ece veliky ~tal se pokrok~ t~ad Nej~vetejslho Vykupitele 
s velikymi obtizemi zapasil a mnohe z nich jsou prekOluiny. J ednou 
z prvnich bylo - neclo~tatf>k InH~zl roclilych Cechu. PodhTem naplftuje, 
ze ceht i'ada clellu tohoto l-<iclll cesky se naucila. 

6, Nynejsl sta\' osaely je clal,eko utesenejsl, nez jak by\'alo eli'h"e. 
Velike zasluhy 0 osaelu 111a P. J. Hild; nejvetsl \'sal\: P. Jan. Kissner, 
jehozto pl'icinenfm poyohtni knezl z Cech, pl'es \Telike obtize. (P. ~elichar 

He\" . .Tan T. Prout. 

a Mateju, kte:N i mnohe mh-5ie po celych SpojenJ~ch Statecll konaji). 
Jeho .le to Mz zasluha, ze osada financne ponekuel lepe si stoji. Jeho 
zasluhou se souhlasem P. generaJa Rause a provinciala P. Luckinga 
pra\Te zapocato se sta\'bou osadni sine a skoly, mikladem okrouhle asi 
100.000 doll~ll·U. Pocet tech, kteN ke kostelu se hlasi, podl'obne udati 
nelze, ale:stale yzrusta. Osada ina sdij Ylastni c,asopis a krasnou knihovnu: 
oboji stale vzrusta. Ditek je v osadni skole, jak .liz u\Tedeno 450, a pfi
pocteme-li d\Te nedeIni skol~T, tedy dostoupi poctu 800-900. 
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Nový esko-katolický chrám v New Yorku, zasvcený sv.Janu Nep.,
zízený Rev. J. T. Proutem, vysvcen byl dne 29. kvtna 1904. Postaven
je na východní 72. uhci. Duchovním správcem je tam P. Jan T. Prout,
jenž byl na knze vysvcen r. 1901. arcibiskupem Corriganem v kathe-
drále sv. Patricka v New Yorku.

První léta psobil v Congers a pak v osad sv. Moniky. Za jeho
psobení iní osada sv. Jana Nepom. utšené pokroky.

Kostel a ás fary sv. .lana Nepom. v New Yorku,

Pi osad této jsou následující spolky
Sv. Aloise ís. 30. I. tí. J.

Sv. Jana Nepom. ís. 263. I. Ú. J.

Svornos katolická ís. 262. I. Ú. J.

Spolek Panny Marie a

Andlský spolek.

162 /)({jin!J G~ecldiv AmerickYch. 
--------------------------------

Novy cesko-kato1ickJ~ chnllU v New Y01'ku, zasveceny sv.Janu Nep., 
zHzeny Re,'. J. T. Pl'outem, vysvecen byl dne 29. kvetna l~O-!. Postaven 
je na vychodni 7~. ulici. Duchovnim Spl'clVCem je tam P. Jan T. Prout, 
jenz byl na kneze vysvecen 1'. 1901. arcibiskupem Corriganem v kathe
dl'{Lle sv. Patricka \' Ne"w Yorku. 

Pn'ni leta pftsobil ,- Congers a pak v osade SV. 11oniky. Za jeho 
pftsobeni cini osada S\". Jalu1 NepolU. utesene pokl'oky. 

PH osade teto jsou l1<bledujici spolky: 
S,-. Aloise CIS. 30. 1. U. J. 
S\,. Jana Nepom. cis. 263. 1. C. J. 
Svorno:-;f katoliclnt cis. 262. I. C. J. 
Spolek Panny ~Iarie a 
Andelsky spolek 
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eští protestante v New Yorku.

Ješt pozdji jak eští katolíci ujali s« v Novém Yorku práce eští
evangelíci, utvoivše sbor r. 1877., jehož zakladatelem byl Maar, Gustav
Alexy, rodilý z Rožnova v Uhrách, kdež otec jeho byl zámožným obchod-
níkem. Vystudovav universitu v Milán roku 1848., vstoupil v ady
uherských povstalc a bojoval proti Rakousku.

Pro svoji udatnost" povýšen byl na setníka. Po válce procestoval
celou Evropu, osvojiv si znalost" nkolika evropsk3'ch jazyk. Byl vy-
znání augsburgského.

Roku 1868. pibyl do Ameriky a vstoupil do protestantského boho-
sloveckého ústavu v New Yorku (Union Theological Seminary). Po
ukonení studií odebral se jako misioná do Španlska, odkudž po dvou
letech se vrátil do New Yorku, kde se rozhodl psobiti mezi echy.
Poal se uiti esky z nmecko-eské mluvnice a opativ si eské sbírky
kázání — také esky kázal.

Na poátku nevdl sám co te, a posluchai nerozumli jeho
slovm: poznenáhlu však se nauil pece trochu esky a stával se
poslucham srozumitelnjším. Kázával v najatých místnostech. Zemel
29. ledna v New Yorku r. 1880.

Nástupcem jeho se stal r. 1883. pastor Vincenc Písek, naroz. r. 1859.

v Malešov v echách. Vystudovav ti tídy reálné školy v Kutné Hoe,
pibyl roku 1873. s rodii do New Yorku, kde absolvoval presbyterní
seminá. Aby sboru svému zídil patiný stánek, sbíral mezi píznivci
peníze a snaze jeho se podailo vyprositi mezi bohatými americkými
souvrci znamenitou pomoc. Tak paní Stuartová darovala S12.000, paní
Vanderbiltová $5.000. paní Shepardová S7.500 a presbyterní spolek
,,Church Extension" (rozšiování církve) §10.000.

Stavební místo pak zakoupeno na 74. ulici a kostel byl roku 1888.

vystavn za S50.000. Nazývá .se na rozdíl od jiných presbyterních chrám
v New Yorku ,,Husovým eskobratrským presbyterním chrámem". Sbor
ml r. 1900. 275 komunikant.
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(Jesti })l'otestallte Y X e,,' YOl'kll. 

Je5te pozdeji jak cesti liatolici ujali s~ y Xoyem Yorku prace cesti 
evangelici, utvoi'ivse sbor r. 1877., jehoz zaklaclatelelll byl ~Iacrar, Gustav 
Alexy, rodily z Rozno,Ta v Uhrach, kdez otec jeho byl zamoznj~m obchod
nikem. Vystudovav unhrersitu '" l\Iilane roku 1 '48., ystoupil v r'ac1y 
uherskJ~ch po,"stalcu a bojoval proti Rakousku. 

Pro Syoji ndatnost' pov.)~sen byl na setnika. Po valce pl'ocestoval 
celou Evropu, os,"ojh- si znalosf nekolika e'TopskJ~ch jaz,rkfi. Byl "y
znani a ugs burgskeho. 

Roku 1868. pl-ibyl do Ameriky a vstoupil do pl'otestantskeho boho
sloveckeho ustavu y ~ew Yorku (Union Theological Seminary). Po 
ukonceni stuc1i! oclebl'al se jako misionar do Spanelska, odkudz po dvon 
letech se vratil do New Yorku, kde se rozhodl pusobiti mezi Cechy. 
Pocal se ueiti cesky z nemecko-ceske mlu,'nice a opatl-iy si ceske sbirky 
kazani - take cesky kazal. 

X a pocatku neveclel sam co ete, a posluchaci llerozumeli jeho 
slovum: poznemihlu v;'ak se naueil pl·ece. tl'ochu cesky a staval se 
posluchacum srozumitelnejsim. Kazaval y najatych mistnostech. Zemrel 
29. ledna v New Y orkll r. 1880. 

Nastupcem jeho se stal r. 1883. pastor Vincenc Pisek, nal'Oz. 1'. 1859. 
v l\falesove v Cechach. Vystudovav tfi tNdy realne skoly v Kutne Hore, 
pl'ibyl roku 1873. s rocliCi do New Yorku, kde a bsolvoval presbyterni 
semmar. Aby sboru svemu zHdil patficnj~ stanek, sbiral mezi pHzni,rci 
penize a snaze jeho se podafilo vyprositi mezi bohat.)~mi americkymi 
souverci znamenitou pomoc. Tak pani Stuartov3. daro,-ala $12.000, pani 
Vanderbilto,'a $5.000; pani Shepardo,'a, 87.500 a presbyterni spolek 
"Church Extension" (roz;'U'ovani cirkve) 810.000. 

Stavebni misto pak zakoupeno na 74. ulici a kostel byl roku 1888. 
vysta,Ten za 850.000. Xazyva se na rozdil od jin.)~ch presbsternich chramu 
v New Yorku "Huso,Tym ceskobratrskj~m presbyternim chramem". Sbor 
mel r. 1900. 275 komunikantu. 
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echové v New Yorku jsou všeobecn známi jako dobí hudebníci.

Jsou tam též etní eští notái, právníci a lékai jako v St. Louis,
a a nevynikli newyorští echové v prmyslu a obchodu jako jich kra-

jané v Chicagu a Clevelandu, mají tam pece dosti pkné závody. Jsou

známi jako dovední emeslníci a dlníci. Vlastní etné hostince a nkteí
dodlali se úspch jak morálních tak i hmotných. Ponejvíce živí se

však doutníkástvím a vydlávali v dívjších letech znané sumy penz,
kterých však jen málokterý z nich dovedl ušetiti.

V pítomné dob však se tam asy velmi zmnily. Doutníkáství

je ovšem posud dležitým a rozsáhlým odvtvím prmyslu msta New
Yorku, avšak naše krajany již tak skvle neživí jako ped léty. Nyní
dávají zamstnavatelé pednost' dlnicím ped dlníky a jest vru žalost-

no se dívati na ty dlouhé ady eských žen a dívek, každého rána do

práce se ubírajících. Muž pak zastává doma místo své ženy, nebo
když manželka a matka se nad ])rkénkem nebo formou schýlena v potu

tváe piifiuje, aby vydlala denní chleb pro dti a pro — muže, pere,

vaí, poklízí a opatruje dítky manžel z dílny vystrený. —
Na znaný íselný svj poet nejsou Newyorští eši ve veejných

úadech tak zastoupeni jako bratí jejich v Chicagu, 111., a jinde. Vinu
toho nesou ovšem sami. Politická netenos a neuvdomlos mnohých
krajan, zvlášt však nesvornost' jsou toho píinou. O New Yorku
možno sice íci, že se stal pevným stediskem strany sociální i svobo-

domyslné, avšak tato, rozštpena jsouc v konservativní a radikální

a potírajíc se asto zuiv a nemilosrdn (zvlášt v létech 1885. — 1890.),

nedovedla pi své síle vykonati tolik, kolik se dalo oekávati, že pro

svoji národnost' a politické probuzení eského lidu vykoná.

A pece se zasazovaly tamní eské asopisy dost' horliv o politi-

cké probuzení eského lidu a jeho národní rozvoj.

Tak postavil se v elo spolkového a národního ruchu zárove se

,, Slovanskou Lípou", r. 1875., po velké doutníkáské stávce založený

týdenník „New Yorské Listy**, pod ízením Jana V. apka.

Rovnž starý týdenník ,, Dlnické Listy**, které L. J. Palda*) se

zvnlým již Prant. Škardou r. 1877. ped vánocemi z Clevelandu do

New Yorku pesthoval, a u kterých byl tehdy též Jan V. apek jako

redaktor inným — pracovaly v tomto smru vydatn. Listy ty zanikly

10. ervence r. 1883. jako „Denní Dlnické Listy.**

Mimo to vycházel v New Yorku též Prant. Škardou vydávaný
a njaký as Janem V. apkem redigovaný zábavný a humoristicko —
satyrický, illustrovaný týdenník „Diblík", který zanikl r. 1883. S ním
závodil o pízefí lidu ,,Dlník Americký", list mírn socialistický, který

vycházel od kvtna r. 1882. až do ervence r. 1886. Byl vydáván dlníky
u nho zamstnanými.

*) o Paklovi pojednáme píi teské osad v Cedar Rapids, lowa.

164 IJejiny Oeclulv Americkych. 
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Cechove v Ne\v Yorku jsou \'seobecne zmimi jako dobH hudebnici. 
Jsou tam tez t:etni t:esti notari, pra\'nici a lekari jako v St. Louisu, 
a ac ne\'ynikli newyorsti Cechove v prftmyslu a obchodu jako jich kra
jane v Chicagu a Clevelandu, maji tam pl'ece dosti pekne zavody. Jsou 
znami jako dovedni l'emeslnici a delnici. Vlastni t:etne hostince a nekteH 
dodelali se uspechft jak moraJnich tak i lllllotnych. Ponejvice zivi se 
vsak doutnikarstvim a vydelavali v cHivejsich letech znacne sumy penez, 
kterych vsak jen m:Uoktery z nich do\'edl usetriti. 

V pNtomne dobe vsak se tam t:asy velmi zmenily. Doutnikarstvi 
je ovsem posud dftlezitym a rozsahlym odvetvim prftmyslu mesta New 
Yorku, avsak nase krajany jiz talc skvele nezivi jako pred lety. Nyni 
davaji zarnestnavateM pr'ednost' delnicim pr'ed delniky a jest veru zalost
no se divati na ty dlouhe l'ady ceskych zen a divek, kazdeho rana do 
prace se nbirajicich. Muz pak zastava doma misto sve zeny, nebot' 
kdyz manzelka a matka se nad prkenke~n nebo formou schylena v potu 
ty~U'e pl'it:ifiuje, aby vydelala denni chleb pro deti a pro - muze, pere, 
vaH, poklizi a opat1'uje ditky manzel z dilny vystrceny. -

N a znac.ny ciselny svftj pocet nej~ou, N ewyorsti Cesi ve verejnych 
ul'adech tak zastoupeni jako bratN jejich \. Chicagu, Ill., a jinde. Vinu 
toho nesou ovsem sami. Politicka netecnost' a neuvedomelost' mnohych 
krajanft, zvlaste vsak nesYornost' jsou toho pHcinou. 0 New Yorku 
mozno sice Nci, ze se stal pevnyrn strediskem strany socialni i svobo
domyslne, av~ak tato, rozstepena jsouc \' konservativni a radikalni 
a potirajic se casto zui'ive a nemilosrdne (zvlaste v letech 1885. - 1890.), 
nedovedla pl'i sve sHe vykonati tolik, kolik se dalo ot:ekavati, ze pro 
s\'oji narodnost' a politicke probuzeni ceskeho lidu vykona. 

A prece se zasazovaly tamni ceske t:asopisy dost~ horlive 0 politi
eke pl'obuzeni t:eskeho lidu a jeho narodni rozvoj. 

Tak postavil se v celo spolkoveho a narodniho ruchu zarovefi se 
"Slovanskou Lipou", r. 1875., po velke doutnikah;ke stavce zalozeny 
tydennik "New Yorske Listy", pod Hzenim Jana V. Capka. 

Rovnez stary tydennik "Detnicke Listy", ktere L. J. Palda"*) se 
zvet:nelym jiz Frant. Skardou 1'. 1877. pi'ed nLnocemi z Clevelandu do 
New Yorku pl'estehoval, a u kterych byl tehdy tez Jan V. Capek jako 
redaktor cinnym - pracovaly Y tornto smoru vydatne. Listy ty zanikly 
10. cervence r. 1883. jako "Denni Detnicke Listy." 

Mirno to vychazel v Ne\v YOl'ku tez Frant. Skardou vydavany 
a nejaky cas Janem V. Capkern redigovany zabavny a humoristicko
satyricky, illustrovany tydennik "Dibtik", ktery zanikl r. 1883. S nim 
zavodil 0 pHzefi lidu "Detnik Americky", list mirlH~ sociaJisticky, ktery 
vychazel od kvetna r. 1 Rtl2. ll7. do t:ervence r. 1886. Byl ,'ydclsan delniky 
u neho zamestnanymi. 

*) 0 Pahlo\"i pojedn:ime pi'j (·es1.:e osad{> \" Cedar Rapids, Iowa. 



Stát Xeir York. 165

Redaktory jeho byli : Josef Buílata,") Leo Leopold Kochman**)
a Jaroslav Chudoba""**), bývalý absolvovaný technik z Prahy. Pozdji
Bartoš Bitnerf) a již zvnlý Jan Wagner, jenž býval díve uitelem

na ženském gymnasiu v Plovdiv v Bulharsku a z Ameriky odejel

na Rus. Také byl inným u „Politiky" v Praze. (O Wagnerovi

pojednáme obšírnji ve stati: ,, Rozhled po literární innosti ech
amerických".)

Také zasluhuje zmínky týdenník ,, Patriot", vydávaný r. 1883.

Janem V. apkem, Prant. Bartoškem tt) a Tomášem apkem, psaný

v duchu americko-vlasteneckém a bojující proti eskému socialismu

a anarchismu. Dvacátým šestým íslem asopis tento zanikl.

Dlužno také zmíniti se o ,, Proletái", který vyšel jako týdenník

roku 1884. Pi jeho zakládání byli hlavními initely : eský žid

a anarchista Bernard Herc a ,,První dlnický vzdlávací spolek"

v New Yorku. Pozdji byl listu k nemalé pomoci ,,Vzdlávací spolek

íslo 2".

Záhy však bylo seznáno, že týdenník k anarchistické agitaci

nestaí, a proto bylo pikroeno k založení korporace s úelem vydávati

denník „Hlas Lidu", jehož 1. íslo vyšlo 1. ervence r. 1886. Zárove
pi listu vycházel ,,Nedlní Hlas Lidu" a týdenník ,,Hlas Lidu", jenž

byl uren výhradn pro odbratele a tenáe na západ. ..Proletá" pak
pestal vycházeti.

*) Josef Buuata .se narodil i*. 1846. v Kíeseticích u Kutné Hory, kdež vystudoval

reálkvi. Y ervnu r. 1870. pibyl doXew Yorku, kde se zabýval doutníkástvím. Roku 1877.

byl povolán do Clevelandu k ,,D]nick3'm Listm", s nimiž se pesthoval ped vánocemi

téhož rolíu do New Yorku. Pozdji redigoval jiné listy. Žil dlouhá léta v Texasu. Nyní
žije v Chicagu dlaje opt doutníky.

**) NítLce cd místa, zmíníme-li se zde krátce o pedním pracovníku na poli eského
socialismu v New Yorku Leonu Kochmanovi. Narodil se 1"). listopadu r. 1847. v Novém
Strašecí v kraji pražském, kdež otec jeho byl uitelem. Mladý Leo vyuil se mlynáskému
emeslu a pozdji byl skladníkem v mouném obchodu v Praze. Již tehdj- psával lánky do

pražské ,, Budoucnosti" a dopisoval do ,, Dlnických Listfi", jež tehdy vycházely v Clevelandu

ve státu Ohio, pod pseudonymem ; ,,Viv6 la Liberte". Pro báse : ,,Pro jsem sociálem ?"

byl v únoru r. 1882. odsouzen na jeden rok do žaláe pro urážku císae a panovnického

domu, a báse ta vyšla tiskem v Americe v ,, Diblíku". Brzy po té nabídl mu Frant. Škarda,

vydavatel ,, Dlnických List" v New Yorku místo redaktorské, a Kochman pijel do New
Yorku 18. ervna r. 1882. Nejprve byl zamstnán u ..Dlnických List" a u ,, Diblíka". Po
tom spoluzaložil ,, Dlníka Amerického" a ,, Zábavné Listy". Pozdji redigoval ,, Proletáe"

a konen asopis ,,Hlas Lidu". ,. Peložil : ,,Lucinda anebo Kapitál a Práce", ,, Francouz-

ská revoluce", ,, Právo na lenošení", ,, Djiny socialismu ve starém. ím", ,, Manifest strany

komunistické", ,, Majetkoví dravci" a jiných více.
v

***, Jaroslav Chudoba se narodil v New Yorku, odkudž s rodii odejel do Cech.

Pozdji se vrátil do New Yorku. Kde nyní je, není známo.

t) O Bitnerovi pojednáme ve stati : ,, Cechové ve mst Chicagu".

ft) Bartošek se narodil 12. srpna r. 1850. v Nové Lhot u áslavi. Nyní je soukromní-

kem v New Yorku.

Jan Habenicht. — Djiny echv Amer.
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Redaktol'Y jeho byli: Josef Buftata,'::') Leo Leopold Kochman**) 
a Jarosla\T Chuc1oba·r.-**), bJ~yalJr absolyoyauy technik z Prahy. Pozc1?di 
Bartos BHner t) a jiz z\Tecnely Jan ,Vagner, jenz byyn1 cHive ucitelem 
na zensln~lll gymnasin v Plovdive v Bulharskll a Z Ameriky odejel 
na Rus. Take byl clnnJ~m u "Politiky" v Praze. (0 ,Vagnerovi 
pojedname obsirneji ve stati: "Rozhled po literarni cinnosti Cechd 
americ k.)~c 11 ' , .) 

Take zasluhuje zminky tJ~dennik "Patriot", \Tychivany r. 18~3. 

Janem V. Capkem, Frant. Bartoskem tt) a Tomasem Capkem, psany 
\' c1uchu americko-\Tlasteneckem a bojujici proti cesln~mn socialismu 
a anarchismu. Dvac<it'y~m sestJ~m cislem casopis tento zanikl. 

Dluzno take zminiti se 0 "Proletafi", kter.)~ vysel jako tJ~dennik 
roku 1884. PH jeho zakhidani byli hlavnimi cinitely: Cesky zid 
a anarchjsta Bernard Here a , ,Prvni delnick.)~ vzdelavaci spolek" 
v Ne\\ Yorku. Pozc1eji byl listu k nemale pomoei "Vzdehivaci spolek 
cislo .)" 

Zahy v~ak bylo seznano, ze t'y~c1ennik k anarchisticke agitaci 
nestaci, a proto bylo pl'il{roceno k zalozeni korporace S llcelem vydavati 
dennik "Hlas Lidu", jehoz 1. cislo vy~lo 1. cervence r. 1886. Zarovefi 
pH listu \Tychazel "Nedell1i "las Lidu" a tyc1ennik ,,"las Lidu", jenz 
byl urcen vyhradne pro odberatele a ctenal'e na zapade. , ,Proletal'" pak 
pI'estal vychazetj. 

*) Josef Builuta se narodil r. IS-Hi. y Kj'-esE'ticlch u Kutn(; Hor)" kdez yystucloya1 
re~Uku. Y cerynu r. 1S70. pi'-ib.d doXew Yorku, kde se zab~;"a1 doutnik<,il·stYim. Roku 1877. 
by1 poyohin do Cleye1andll k "De1nick~~m Listfml", s nimiZ se pi'estc'hoYa1 pi'ed Y<.lnocemi 
tehoz roku do Xew Yorku. Pozd('>ji redigoya1 jine listy. Zil dlouh:i leta y Texasu. ~Y11i 
zije y C'hicagn de1aje opet doutniky. 

**) X~ll"('e cd llilsta, zmln1me-li se zde kdtce 0 pr'ednim praeoynfku na poli i':eskrllO 
socialismu y Xew YOl'ku Leonu Kochm,allOYi. Xarodil se I. •. listopadu r. 18-17. y Xon~m 
Stra~eci y kraji prazskem, kdez otee jeho b~'l llcitelem. :\Ilady Leo yyucil se mlyn:Hskemu 
J'emes1u a poz(H~ji by1 sk1adnfkem Y moucnem obchodu \' Praze. .Iiz tehdy pSllYa1 clunky do 
prazske "Budollcnosti" a dopisoya1 do "De1nick~:ch Listu ", jez tehdy vychllze1y y Oleye1andu 
ve statu Ohio, pod pselldonymem; "Yi"e 1a Liberte". Pro bllsell: "Proc jsem socia1em ?" 
by1 \' llnoru r. 1882. odsouzen na jeden rok do zaur'e pro urazku cisaJ'e a panoYnickeho 
domu. ac baseil ta Yy~la tiskem Y Ameriee y ,.Dibllku". Brzy po tc nabldl mn Frant.Skal·da. 
vyda\'atc1 .,Dc1niek~:eh Listu" \. Xe\Y Yorku misto redaktorsl,;t;, a Kochman pi'ijel do Xew 
Yorku ]8. cer\'na r. 1882. Xejpr\'e byl zamestnlin u .. De1nicl\:~\·h Listfl" a u "Diblika". Po 
tom spoluza1ozil "Dc1nika Americkeho" a .. Z:iba\'nc Listy". Pozdeji redigo\'a1 "Pro1et:He" 
a konecne casopis "Hlas Lidu". ,.pr·elozil: "Lucinda anebo Kapit:H a Pdce", "Francouz
sId reyo1uce", "Pr:'tYo na len08eni", "Dl'>jiny socialismu ye starcm Rime", ".Manifest stl'ailY 
komllnisticke", ,,~Iajetkovi dravci" a jin~~ch dce. 

,x-""*, Jaroslav Chudoba se narodil y Xew Yorku, o(lkudz s rodici odejel do CecIl. 
Pozdeji se vr~Hil do New Yorku. Kde nynl .ie, ne11i z1111mo. 

t) 0 Bitnero\'i pojedname \'e stati: "Ceeho\'(~ \'e meste C'hicagu ". 

tt) Barto;ek se narodil 12. srpna r. 18.30. y Xo\'(~ Lhote u C:~asla\'i. X)'n1 je soukromni
kern y X ew Yorku. 

Jan Habenicht. - Dejlny Cechi'l.v Amer. 



If56 Djhiy echv Amerických.

Do srpna r. l-^',t;). byl „Hlas Lidu" (jehož obehodve^doucím byl

Bernard Herc, nyní tlumoník u policejního soudu v New Yorku) orgá-

nem skoro všech eských dlnických vzdlávacích svobodáských spolk
v Americe, jichž lenové byli ponejvíce anarchisti.

Le na druhém sjezdu eské radikáln socialistické strany (anar-

chistické) v Chicai^-u. 111., v srpnu r. 1893., došlo k rozdvojení, a radi-

kální kídlo si založilo dne 4. listopadu r. 1893. v New Yorku týdenník

,,Dlnické Listy", jehož prvním redaktorem byl Frant. J. Hlaváek.*)

asopisy ty se pak navzájem niily, z ehož zvlášt ,,Dlnickým Listm"
nic dobrého nevzešlo. Veškeré eské svobodomyslné vzdlávací dlnické

spolky, jichž bylo v Americe 35, zanikly a ,,Dlnické Listy" s nimi.

Roztržku tu zpsobili Bernard Herc a Leo Kochman, ježto se

zekli dosavadního hlásání anarchismu a prohlásili ,,Hlas Lidu" za list

sociáln demokratický. Od té chvíle eský anarchismus v Americe

zaniká.

Avšak ani sociáln demokratické stran nevedlo se dobe. Teprve,

když nastalo v Americe zase ilejší socialistické hnutí pod vedením

Ameriana Eugena V. Debse, sehnal Leo Kochman s Fr. J. Hlavákem,

pozdjším redaktorem sociálního týdenníku ,, Spravedlnost"" v Chicagu,

rozbité síly — a oba piiovali se ve svých asopisech o to, aby eský
socialism v Americe v život uvedli.

Mimo to vycházejí v New Yorku ješt ,,Volné Listy", msíník
anarchistický, založený r. 1892. a denník „New Yorské Listy", jichž

první íslo vyšlo 9. srpna r. 1886. Denní ,,New Yorské Listy" zaaly

vycházeti takoka bezprostedn pozániku již zmínného asopisu ,,Dlník

Americký", který byl ubit doutníkáskou progressivní unií.

V New Yorku bývaly totiž dv jednoty doutníkáských dlník :

Progressivní (radikálnjší živly) a mezinárodní (více konservativní), které

se vzájemn potíraly. Konen však dosply pece k názoru, že vzájem-

ným se potíráním pomáhají vlastn kapitálu a zaalo se tedy jednati

o spojení obou tchto organisací v jediné tleso. ,,Dlník Americký",

který byl od svého založení s unií progressivní, dopustil se však té

neprozetelnosti, že uveejnil, zmínným již redaktorem Jaroslavern

Chudobou napsaný iivodní lánek v pravd rabiátní, tak že popudil prot^

,, Dlníku" všecky jeho nejlepší pátely, progressisty, kteí zaali jej

boycottovati.

Jednoho rána byly telegrafní sloupy polepeny malými plakáty

s vyzváním k boycottu ,, Dlníka Amerického". Obchodníci byli vyzývá-

ni, aby v zavrženém listu neoznamovali. Odbratel pak ovšem ubý-

valo vihled. Když byl boycott v nejlepším, odebral se Chudoba do

Texasu k Hajduškov ,,Svobod" a v redakci setrval nadále Bartoš

Bitner.

*) o Hlavii("ki>vi /míníme se pozdji v iljiiiáh Cech v ('liic;ii;u usu/eiivi-li.
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Do sl'pna 1'. 1 --!I:;. byl "Hlas Lidu" (jehoz obc:hoch-edoucim byl 
Bernard Herc, nyni t1mllocllik u policejniho soudu \' New Yorku) org{t
nem skoro yseeh '- pskych delnickych \Tzch~ht\'acieh s\Toboc1aJ'skych spolku 
\' Ameriee, jichz '-'leno\"(~ byli ponejYice anarchisti. 

Lee na dl'llhem sjezc1u ceske radilnllne socialisticke strany (anar
chisticlre) y Chicagu. Ill.. Y srpnu r. 1803., doslo k rozdvojeni, a radi
kilni Ididlo si zaloZilo dne 4. listopac1u r. 18!)~. v New Yorku tydennik 
.,Deluicke Listy", jehoz prvnim redaktorem byl Frrmt. J. Hlavacek. *) 
Casopisy ty se pak na \-zajem nicily, z cehoz zv l<iste "De1nickym Listum" 
nic dobreho ne\Tzeslo. Yeskere ceske svobodomyslne vzdehh-aci delnieke 
."lpolky, jichz bJTlo v Americe 35, zanikly a "Delnicke Listy" s nimi. 

Roztrzku tu zpusobili Bernard Herc a Leo Kochman, jeZto se 
zrekli dosa\-adnihu hhisani anarchismu a prohlasili "Rlas Lidu" za list 
socialne c1emokratickY. Od te chvile cesky anarchismus v Americe 
~anika. 

Avsak ani soeialne demokraticke strane nevedlo se clobr·e. Teprve, 
kdyz nastalo v Americe zase cilejsi socialisticke hnuti pod vedenim 
Americana Eugpna Y. Debse, sehnal Leo Kochman s Fr. J. Hlavackem, 
pozdejsim redaktorem socialniho tydenniku "Spravedlnost''' v Chicagu, 
r zbite sily - a oba pi'icifiovali se ve svych casopisech 0 to, ab;y ce~ky 
socialism \- Amedee \- zivot uvedli. 

~1imo to \-ycluLzeji v New Yorku jeste "Volue Listy", mesicnik 
anarchistkk.)\ zalozeny r. 1892. a dennik "New Yorske Listy", jiehz 
prvni Cislo vyslo ~ . srpna r. 1886. Denni "New Yorske Listy" zacaly 
vychazeti takoi'ka })ezprostl'edne pozaniku jiz zmineneho casopisu "Delnik 
Amel'ickJ~'" ktel'Y byl ubit dontnik:H'skou progressi\'ni unii. 

V New Yorku bj~valy totiz dve jednoty doutnikH,l'skych delniku: 
Pl'ogl'e:-;sivni (raclildLlnejsi zlvly) a mezimil'odni (vice konservativni), ktere 
:-;e vzajemne potil'aly. Konecne vsak dospely prece k nazoru, ze vzajem
n.ym se potiranim pomahaji vlastne kapitalu a zaealo se tedy jednati 
o spojeni obou techto organisaci v jedine teleso. "Delnik Americky", 
k tel'Y by1 od s\'eho zalozeni s uni! progressivni, clopustil se vsak te 
neprozl'etelnosti, 7.P u\Tel'ejnil, zminenym jiz rec1aktorem Jaroslavem 
Uhudobou napsilllY l1yodni clanek v pravc1e rabiatni, tak ze popudil proti 

" Delniku" vSl'cky jPho nejlepsi pi'ately, progressisty, kteH zacnli jej 
ho,Ycotto\-ati. 

,Jednoho nina bylS telegrafni sloupy polepeny malymi plalnity 
s vyzv{mim k bO.H.'ottu " Delnika Americkeho". Obchoclnici by li vyzyvu
ni , aby v zan'zenem li:-;tu neoznamovali. Oclbel'atelu pak o\'sem uby
valo dieihlede. Kclyr. byl boycott v nejlepsim, odebral:-;e Chudoba do 
Texasu k Hajcluskod> ,.Svoboda" a Y l'edakci setlTaJ nad{Lle Bartos 
Bitner. 

-ro.) () 1IIa\':it'J.;fI\'i zmlnlme s(' pozul"ji \. d("jin:lch (-echll \. Chieag-ll lIsaz(,Il~~('h. 
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Zánik listu zadržeti bylo ovšem naprosto nemožno ; progressisté

dosáhli svého cíle. Tiskárnu „Dlníka Amerického" koupil za fatku
Daniel Mašin, starý tiska Newyorský a vydával denník dále — ovšem
pode jménem ,,New Yorské Listy". Jinak (redakn i co se technického
personálu týká) byl to poád starý „Dlník Americký".

K Bartošovi Bitnerovi pibrán do redakce starý žurnalista J. V.
apek a novému podniku dailo se na poátku dosti dobe.*) Nyní
vydává .,New Yorské Listy" opt korporace, vlastn nkolik saze
a list redigují: Ladislav Frank (narozený r. 1860. v Praze, kde studoval
na vyšší reálce a jenž r. 1889. pijel do New Yorku), dr. Jaroslav Salaba
(Vojan) z Prahy, Josef Hubert (rodem z Kutné Hory, kde absolvoval
vyšší reálku) a Josef J. Nový, (jenž se narodil roku 1870. ve Žáe
u Blovic a do Ameriky pibyl roku 1892.). Denník ten nemá uritého
a pesn vyznaeného smru politického, jest veden duchem svobodo-
myslným, a nikoli fanaticky protináboženským, v emž liší se znan
od bývalého ,,Dlníka Amerického."

Zmínili jsme se o zániku ,,Dlníka Amerického" trochu obšírnji,
protože je to nejpohnutjší a nejrozervanjší píhoda v djinách esko-
amerického novináství, daleko více zajímavjší, než urputné, divoké
a hanlivé boje mezi mnohými vydavately eských list v Chicagu, jimž
nižádný prostedek nebyl a není dos špatným, žádné slovo dos špina-

vým, jen když vzájemn pivodí hanbu a teba i úplné zniení svého
protivníka.

Všecky denní listy Newyorské mly zvláštní nedlní pílohy,
obsahu zábavného nebo humoristického.

S ,,Dlníkem Americkým" vycházely nejprve „Zábavné Listy",
pozdji „Šotek" (redakcí Bartoše Bitnera), illustrovaný humoristicko-
satyrický týdenník.

S denními ,,New Yorskými Listy" vydával Daniel Mašin „New
Yorské Humoristické Listy", rovnž hojn illustrované (redakcí J. V.
apka a B. Bitnera).

Pozdji, když pešly ,,New Yorské Listy" v majetek saze,
obnoven opt ,, Šotek", který se však pro finanní obtíže (vydavatelé

nechtli platit redaktora) dlouho neudržel.**)

Pi ,,Proletái" a pozdji pi ,,Hlasu Lidu" vycházel humoristicko-
satyrický týdenník ,, Diblík", který tonul skoro stále v neistých osob-

ních nájezdech a ,, polemikách".

Vedle asopisectva velice zmohutnla bhem asu v New Yorku
též tendenní literatura socialistická a anarchistická.

*) Sotva zaaly vvchilzeti denní ,.Xew Yorské Listy", došlo ke konenému spojení

obou doutníkárských unií.

**) Mimo to vydáván ..Svobodný Oban", složený z ítai látky ,,Xew Yorských List".
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Zanik listu zadl'zeti bylo ovsem napro:o;to nemozno: progressiste 
dosahli sveho eile. Tiskarnu "Delnika Ameriekeho" koupil za fatku 
Daniel :Masin, stary tiskai- Newyorsky a vydaval dennik dale - ovsem 
pode jmenem "New Yorske Listy". Jinak (redakcne i cn se teehnickeho 
pel'sonalu tyka) byl to poi-ad stary "Delnik Amerieky". 

K Bartosovi Bitnerovi ph bran do redaJwe stary zurnalista J. V. 
Capek a novernu podniku dai'-ilo se na pocatku dosti dobi'e.o)(·) Nyni 
vydava . ,New Yorske Listy" opet korporace, vlastne nekolik sazecu 
a list rediguji: Ladislav Frank (narozeny r. 1860. v Praze, kde studoval 
na ,~ys;i realce a jenz 1'. 1889. pfijel do New Yorku), dr. J aroslav Salaba 
(Vojan) z Prahy, Josef Hubert (rodem z Kutne Hory, kde absolvoval 
vy!;,si l'ealku) a Josef J. Novy, (jenz se narodil roku 1870. ve :ld'are 
u Blovic a do Ameriky pi'ibyl l'oku 1892.). Dennik ten nema urciteho 
a pl'esne vyznaceneho srneru politiekeho, jest veden duehem svobodo
mysinym, ac nikoli fanatieky protinabozensk.)Tm, v cernz lisi se znacne 
od byvaleho "Delnika Americkeho." 

Zminili jsme se 0 zaniku "Delnika Arneriekeho" trochu ob.~irneji, 
protoze je to nejpohnutejsi a nejrozervanejsi pHhoda v dejinach cesko
arnerickeho nOVin8,l'stvi, daleko vice zajimavej3i, nez urputne, divoke 
a halllive boje mezi mnohymi vydavately ceskych listu v Chicagu, jirnz 
niZadn;y' prosti-edek nebyl a neni dost' spatnym, zadne slovo dost' spina
v.)~rn, jen kdyz vzajemne pHvodi hanbu a tl-eba i liplne zniceni sveho 
protivnika. 

Vsecky denni listy Newyorske mely zvlastni nedelni pHlohy, 
obsahu zabavneho nebo humoristickeho. 

S "Delnikem Ameriekym" vyehazely nejprve "Zabavne Listy", 
pozdeji "Sotek" (redakci Bartose Bitnera), illustrovany humoristieko
satyrieky tydennik. 

. 

S dennimi "New Yorskymi Listy" vydaval Daniel Masin "New 
Yorske Humoristicke LIsty", rovnez hojne illustrovane (redakci J. V. 
Capka a B. Bitnera). 

Pozdeji, kdyz pi"esly "New Yorske Listy" v "majetek sazeCu, 
obnoven opet "Sotek", ktel'Y se vsak pro financni obtize (vydavateIe 
neehteli platit redaktora) dlouho neudrzel. **) 

Pi'-i "Proletal-i" a pozdeji pH "Hlasu Lidu" vyehazel humoristieko
satYl'icky tydennik "DibHk", ktery tonul skoro stale v neCistyeh osob
nieh najezc1ech a "polemilnlch". 

Vedle casopiseetva \Teliee znlohutnela behem casu v New Yorku 
tez tendencni literatura socialisticka a anarehisticka. 

*) Sot\·u zacal~' Yy('h:~z('ti d(,lllli ,.Xew Yorske Listy", do~lo ke konecnemu spojenf 
obou dOlltnlk:HskfctJ uni!. 

"**) :\limo to vydadn .. Syobodny Ob("an", slozenY;.:(oftacf latk~' "Xew Yorskych LisHl". 



168 Djiny echv Amerických.

Radikální dlnictvo eské nepestávalo totiž na vydávání asopis,
nýbrž šíilo své zásady také letáky, pamflety a brožurami.

V té píin pedstihli Newyorští radikálové daleko tamní stranu

konservativní, a a jejich agitaní publikace nebyly vzorem jazykové

vytíbenosti a slohové správnosti, pece však velice pisply k probu-

zení tídního vdomí mezi eským dlnictvem po celých Spojených

Státech. Žel však, že ku vzdlání a zušlechtní eského dlnictva

mnoho nepisply.

Z tohoto odvtví esko-amerického písemnictví*) zasluhují zmínky

tyto spisy, valnou vtšinou peklady z nminy : Paížská komuna
;

napsal Lissagaray a peložil L. J. Palda.

Manifest strany komunistické. Peložil L. Kochman r. 1882.

Základové vdomostí. Napsal Dr. Adolf Donai. Peložil L. J. Palda.

Majetkoví dravci. Od Jana Mosta. Peložil L. Kochman r. 11883.

Nákladem ,,Dlníka Amer.

"

Lucinda aneb Kapitál a práce. Sociální román. Peložil L. Kochman,

Tres socialismu. Od dr. Schaeffla. Pekladem ,,Dlníka Ameri-

ckého r. 1883.

Mládeži. Od Petra Krapotkina. Nákladem ,,Budoucnosti" v Chi-

cagu, 111.

eský zpvník dlnický. Sbírka písní od J. B. Pecky, L. Koch-

mana, Pr. Hlaváka a j. r. 1887.

Právo na lenošení. Od P. Lafarguea. Peložil L. Kochman.

Mueníci nové doby. Životopisy 11. listopadu r. 1887. v Chicagu,

111., iDopravených anarchist. Nákladem Mezinárodní dlnické jednoty

v Chicagu r. 1888.

Sociální hnutí v starém ím. Od J. Mosta. Peložil L. Koch-

man r. 1890.

Djiny francouzské revoluce. Velké, illustrované dílo. Od V.

Blosse. Pekladem L. Kochmana, Fr. Hlaváka a B. Herce. Nákladem
asopisu ,,Hlas Lidu" v New Yorku r. 1890.

Podmínky individuální a spoleenské svobody. Napsal Fr. Hlavá-

ek. Nákladem ,,Dlnických List" r. 1894.

Spoleenský pevrat. Dle J. Donnellyho. Voln upravil Frant.

Hlaváek. Nákladem ,,Dlnických List" r. 1894.

Pochodefi. Kniha dlnických básní. Napsal a svým nákladem

vydal Fr. Hlaváek r. 1896. a jiných více.

*) NSkteré z tchto publikací byly vydiíny v C'liicíi<íu.

168 .Dejiny Oecldtv Ame1'ickYch. 

RadilnUni delnictvo eesl{e nepl'est{walo totE~ na vyc1<tvani c.asopisu, 
uybl'z sil-ilo sve z{Lsacly take JetaJey, pamflety ~ bl'ozul'ami. 

V te pH6ilie pi'edstihli Newyorsti radik{Llove daleko tamni stl'anu 
konsel'vativni, a ac jejich agitacni publikace nebyly vzorem jazykove 
vytHbenosti a slohoV8 spntvnosti, pi'ece vsak velice pfispely k probu
zeni tHdnHio vedomi mezi ceskJ~m cH~lnictvelll po celych Spojenych 
SMtech. Zel vsak, ze ku vzelelani a zu~lechteni ceskeho delnictva 
mnoho nepi'ispely. 

Z tohoto odvetvi cesko-americkeho pisemnictvi*) zasluhuji zminky 
tyto spisy, valnou vetsinou preklady z nemCiny: Pai'izska komuna; 
napsal Lissagaray a pi'elozil L. J. Palela. 

11anifest strany komunisticke. Pi'elozil L. Kochman r. 1882. 

ZaJdadove veclolllosti. Napsal Dr. Adolf Donai. Pi'elozil L. J. Palda. 

l\lajetkovi elravci. ad Jana Mosta. Pl'elozil L. Kochman r. H383. 
Naklaelem "Delnika Amer." 

Lucinda aneb KapitaJ a pntce. SociaJni roman. Pi'elozil L.Kochman. 

Trest' socialismu. ad dr. Schaeffla. Pl'ekladem "Delnika Ameri
ckeho r. 1883. 

Mlaelezi. ael Petra Krapotkina. NaJdaelem "Bucloucnosti" v Chi
cagu, Ill. 

Cesky zpevnik delnicky. Sbirka pisni od J. B. Pecky, L. Koch
mana, Fr. Hlavacka a j. 1'. 1887. 

Pn1vo na lenoseni. ael P. Lafarguea. Pi'elozil L. Kochman. 

Nlucenici nove doby. Zivotopisy 11. listopadu r. 1887. v Chicagu, 
Ill., popravenych anarchistu. Nakladem Mezimll'odni delnicke jednoty 
v Chicagu r. 1888. 

Socialni hnuti v starem Rime. ad J. Mosta. Pi'elozil L. Koch
man r. 18.90. 

Dejiny fl'ancouzsln~ revoluce. Velke, illustrovane dHo. ad V. 
Blosse. Pi'ekladem L. Kochmana, Fr. HlavaclnL a B. Herce. Naklac1em 
casopisu "Hlas Lidu" v New Yorku r. 1890. 

Poclminky inc1iviclnalni a sJJoleeenske s\'obocly. Napsal Fl'. HhLV{t
cek. N aklaclem "Delnickych List{\" r. 180-1. 

Spolecensky pi'evrat. DIe J. Donnellyho. Volne upravil Frant. 
Hlavacek. Nakladem "Delnic]eych Listu" r. 189-1. 

Pochodefi. Kniha clelnickych basni. N apsal a svym naklaclem 
vydal Fr. Hlavacek r. 1896. a jillych vice. 

* * * 

*) Xcktere ;I, techto pul>likacf byly \'yd:lny v Chicagll. 
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Než se rozlouíme s New Yorkem chceme se ješt zmíniti — ovšem
pouze jen strun — o buditelích a neúnavných pracovnicích na eské
divadelní roli ve mst tom, kterým tamjší echové mají co dkovati
za rozkvt ochotnického divadla v prvých letech.

Nejstaršími a nejzasloužilejšími ochotníky v New Yorku byli a jsou:

Karel Vinickj', Rudolf Kysela, Alois Vokál, Karel Hlavá, Václav J.

Blský, Josef J. Švanderlík, zvnlý Fr. Kosák, Vojtch Kaerovský,
Antonín Kopta, Josef Kruliš, Adolf Hašek, Stanislav Výborný (nyní

v Kutné Hoe), bratí Jan (již zesnulý) a František Junové a Karel

Hrbek.

Z dámsk3'ch sil zasluhují si estné zmínky : slena Pavlína Kyse-
lova, pozdji pí. Ludvíkova, pí. Josefina Stránská, slena M. Hlavá-
kova, pí. Marie Vojtíškova a cituplná, ušlechtilá slena Antonie Výbor-
ných, která skuten ozáila eskou scénu v New Yorku v prvních

dobách, kdy ochotnické nadšení bylo v kvtu, kdy zdálo se, že kyne
eské inohe v New Yorku stkvla budoucnos.

Její jméno na plakátech staívalo, aby se do staré ,,Národní sín",
na 5. ulici hrnuly davy dychtivého obecenstva.

Oblíbená, vzdlaná dáma tato skonila tragickou smrtí v rodné

vlasti v Kutné Hoe.

Ostatní menší eské oSíidy ye státn Xew York.

Krom veliké eské osady ve mst New York jsou ve státu

New York ješt jiné, ovšem jen menší eské osady a to:

Ve velkém mst Buffalo, v okresu Erie, v jehož okolí žily již

roku 1852. eské rodiny, jež se však pozdji odsthovaly na západ*);

potom v Long Island City v okresu Queens na dlouhém ostrov, který

leží pouze nkolik mil od msta New York.

Mimo to ve vesnici East I slip v okresu Suffolk, též na dlouhém

ostrov: po té v eské vesnici Bohemia v témže okresu a na témže

ostrov a konen ve msteku Rocklaud Lake v okresu Rockland,

kde žije asi 30 eských rodin, jež mají tam spolek ,,Rockland Lake"

(. S. P. S.).

*) V Buflalu josl pouze 26 (-eskych rodin.

169 

Nez se rozloueime s New Yorkem chceme se jeste zmilliti - oysem 
pouze jen strucne - 0 bnditelich a nennavllych pracovnicich na eeske 
diyadelni roli ye llleste tom, kter;)~m tamejSi Cechon~ maji co dekovati 
za rozkvet ochotnickeho diyacUa y pryych letech . 

Nejstarsimi a nejzaslouzilejsimi ochotnik;r y New Yorku byli a jsou : 
Karel Vinick;)\ Rudolf Kysela, Alois Vokal, Karel Hlavae, Vada\' J. 
Belsky, Josef J. Svanderlik, zYeellely Fr. Kosak, Vojtech Kacerovsky, 
Antonfn Kopta, Josef Krulis, Adolf Hasek, Stallislay VJ~borllJ~ (nyni 
v Kutne Hoi'e), bratH Jan (jiz zesnuly) a Fralltisek Juno\Te a Karel 
Hrbek. 

Z damsk;)~ch sil zasluhuji si cestne zminky: sleclla Pavlina Kyse
lova, pozdeji pi. LudyikoYa, pi. Josefina Stranska, slecna 11. Hlavac
koya, pi. :Marie VojtiSkova a cituplna, uslechtihi slecna Antonie Vybor
n;)~ch, ktera skutecne ozahla ceskou sce!lu v New Yorku v prvnich 
dobach, kdy ochotnicke llad8eni bylo v ' kvetu, kdy zdalo se, ze kyne 
ceske cinohi'e v New Yorku stkvela budoucnost'. 

. J eji jmeno na plakatech stacivalo, <tby se do stare "N arodni sine " , 
na 5. ulici hrnuly dav~T dychtiveho obecenstva. 

Oblibena. vzdelana dam a tato skoncila tragickou smrti \T rodne 
vlasti v Rutne Hoi'e. 

Ostatni mensi ceske osady ye st~ltu X e,v York. 

Krome velike ceske osady ve meste New York jsou ve statu 
New York jeste jine. ovsem jen mensi ceske osady a to: 

Ve yelkem meste Buffalo, v okresu Erie, Y jehoz okoli zily jiz 
roku 1852. ceske rodiny, jez se vsak pozdeji odstehovaly na zapad *); 
potom v Long Island City Y okresu Queens na dlouhem ostroYe, ktery 
lezi pouze nekolik mil od mesta New York. 

:Mimo to ve vesnici East Islip v okresu Suffolk, tez na dlouhem 
ostroye: po te v ceske vesnici Bohemia y temze okresu a na temze 
ostroye a konecne ve mestecku Ilockland Lake y okresu Rockland, 
kde zije asi 30 cesk;)~ch rodin, jez maji tam spolek "Rockland Lake" 
(6. s. P. S.). 

*) Y Buffalu j('st pouze 26 ('esk~~ch rudin. 



1'0 Djiny echv Amerických.

V Lotig Island City, kde asi 500 eských rodin pebývá, zarazili

našinci 21. srpna roku 18b6. sokolský sbor „Puegner", který zakoupiv

pozemek, postavil na nm r. 1899. tlocvinu. Jednota ta vydržuje nedlní
svobodomyslnou školu.

Taktéž založili echové v East IsHp vzdáleném pouze 7 mil od

Bohemie a 46 mil x)d Long Island City, eské spolky a to: ,,Tlocvinou
jednotu Sokol" (zaraženou 14. bezna r. 1877., která má pouze 18 len).
ád ,,Islip" (. S. P. S.) a katolický spolek sv. ,,Václava".

V East Islip je katolická esko-irská osada, v níž je duchovním
správcem rev. Jos. Šinkmajer. Týž narodil se dne 29. bezna r. 1866.

v Lysé n. L. Vystudoval v Praze gymnasium a jako bohoslovec pijat

byl do dioecese Davenportské. Rok po píjezdu do Ameriky r. 1891. byl

vysvcen na knze. Hned na to povolán do lowa City, la., kde pod

jeho správou postaven kostel sv. Václava a fara. Roku 1905. odebral

se do Oklahomy, ale již po jednom roce svého psobení v Oklahom
odešel do dioecese Brooklynské, kdež až dosud psobí ve výše zmí-

nné osad.

Roku 1903. pracoval horliv pi sbírce konané mezi americkými

eskými katolíky ve prospch krupobitím ijostižených krajan v echách,
jimž zasláno bylo $10.000.

První ech, jenž se usadil v Islipu, jest Antonín Novák. Pibyl
tam r. 1869. Vystavl na východní stran vesnice Islipu (nyní East Islip)

dm, v nmž zaídil hostinec. Pozdji vystavl pt cihlových a pt
devných domk, které pak pronajímal eským rodinám.

Za Novákem pibylo r. 1871. šest eských rodin a pak stále ech
pibývalo, tak že dnes jest tam více než 110 eských rodin, jež se živí

hlavn farmáskou prací.

V Bohemii mají svobodomyslní echové ád ,,Rohá z Dube"
(. S. P. S.), jenž byl zaražen roku 1887., potom ,,Tlocvinou jednotu

sokolskou", založenou 1. kvtna roku 1897. (ítá 99 len) a ,,eský
hospodáský spolek" (založen r. 1872.).

Mimo to vystavli tam budovu, která náleží zmínnému hospodá-
skému spolku. Rovnž zídili tam svobodomyslní krajané roku 1898.

svobodomyslnou školu a postavili 26. záí r. 1893. mistru Janu Husovi

malý pomník za $1100.

Katolití echové mají tam svj kostelík a dojíždívali tam díve
I^edemptoristé z New Yorku. Nyní jim tam esky káže, koná bohoslužby

a pisluhuje rev. Jos. Šinkmajer z East Islip. Vlivem protestant mnoho
krajan odpadlo od katolické víry svých otc.

V této eské osad, která jest od msta New Yorku pouze 49 mil

vzdálena, je pes HO eských rodin a asi 74 dom. Episkopální echové
mají tam též svj kostelíek.

170 .Dej1'ny CechttV Americkych. 
------------------------ ---------------

V Long Island City, kde asi 500 eeskych rodin pi'ebyva, zarazili 
nasinci 21. srpna roku 1880. sokolsky sbor "Fuegner", ktery zakoupiv 
pozemek, postavil na nem r. 1899. telocvienu. Jednota ta yydrzuje nedelni 
svobodomyslnou skolu, 

Taktez zalozili Cechove v East Islip vzdalenem pouze 7 mil od 
Bohemie a 46 mil .ad Long Island City, cesl{(~ spolky a to: "Telocvicnou 
jednotu Sokol" (zarazenou 14. bfezna r, 1877., ktera ma pouze 18 clenfi): 
fad "Islip" (C. S. P, S,) a ,katolicky spolek sv. "Vaclava". 

V East Islip je katolicka cesko-irska osada, v niZ je duchovnim 
spravcem rev. Jos. Sinlnnajer. Tyz narodil se clne 29. bfezna r. 1866. 
v Lyse n. L. Vystudoval v Praze gymnasium a jako bohoslovec pfijat 
byl do dioecese Davenportske. Rok po pNjezdu do Ameriky r. 1891. byl 
vysvecen na kneze. Hned na to povolan do Iowa City, Ia., kde pod 
jeho spravou postaven kostel sv. Vaclava a fara. Roku 1905. odebral 
se do Oklahomy, ale jiz po jednom roce sveho pfisobeni v Oklahome 
odesel do dioecese Brooklynske, kdez az dosud pfisobf ve vyse zmi
nene osade. 

Roku 1903. pracoval horlive pH sbirce konane mezi americkymi 
ceskymi katoliky ve prospech krupobitfm postizenych krajanfi v Cechach, 
jimz zaslano bylo $10.000. 

PI'vni Cech, jenz se usadil v Islipu, jest Antonin Novak. PHbyl 
tam r. 1869. Vystavel na vychodni strane vesnice Islipu (nyni East Islip) 
dfim, v nemz zal'idil hostinec. Pozdeji vystavel pet cihlovych a pet 
cU'eyenych domkfi, ktere pak pronajimal ceskym rodinam. 

Za Novakem pi'ibylo r. 1871. ~est ceskych rodin a pak stale Cechfi 
pi'iby,'alo, tak ze dnes jest tam vice nez ~10 ceskych rodin, jez se zivf 
hlavne farmaJ'skou pracf. 

V Bohetnii maji svobodomyslni Cechove :hid "Rohac z Dube" 
(C. S. P. S.), jenz byl zarazen roku 1887., potom "Telocvienou jednotu 
sokolskou", zalozenoll 1. kvetna roku 18H7. (eitci 99 Clenfi) a "Cesky 
hospod{Li'sky spolek" (zalozen r. 1872.). 

:Mimo to vystaveli tam budovu, ktedL nalezi zminenemu hospodal'
skemu spolku. Rovnez zNdili tam svobodomyslni krajane roku 1~98. 
svobodomyslnou skolu a postavili 26. zaN 1'. 1893. mistru Janu HlIsovi 
maly pomnik za $1100. 

Katolieti Cechove maji tam svfij kostelik a dojizdivali tam dfive 
~edemptoriste z New Yorku. Nyni jim tam cesky kaze, kona bohosluzby 
a pfisluhuje re'\'o Jos. Sinkmajer z East Islip. Vlivem p1'otestantfi mnoho 
kl'ajanfi odpadlo od katolicl{(~ viry svych otcfi. 

V teto ceske osaele, ktedL jest oel mesta Ne,,' Yorku pouze ... HJ mil 
vzdaJena, je pi'es KO eeskych rodin a asi 74 dom"fi. Episkopalni Cechove 
maji tam tez svuj kostelfeek. 
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Nejstaršími osadníky jsou: Jan Vávra, narozeny r. 18 1 9. ve Zvano-

vicích u Kouimi. Jan Kratochvíl již zemelý, a Josef Koula, také již

na pravd Uoží, oba rodem z Ondejova u erného Kostek:e. Pibyli tam

r. 1856. a zakoupili pozemky písité, kovím a lesem zarostlé. Za nimi

pak pibylo r. 1859. z New Yorku více krajan.

Rev. Josef Smkmajer.

Brzy založili eskou osadu ,,Tábor" ,,the villai;-e of Tábor", kteréž

však r. 1886. dáno jméno ,,Bohemia".

V Bayshore, L. I. je více ech, z nichž nkteí jsou svobodái,

t. j. odpadlí od víry. ale mnozí zstali katolickými kesany. Roztroušeni

žijí echové i v jiných místech na Long Island, jakož i v Patchoque atd.

Mnoho ech, ale roztroušených, jest v Brooklyne.
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NejstarSimi osadnfky :jSOLl: Jan V{tyra, n(u'ozt:'n~~ 1', 18 1H, ve Zvano
vicich u KOlll'imi. Jan Kratochvil jiz zeml'ely, a .10sef KonIa, take jiz 
na pravde DoZl, uba l'odem z OncHejova u Cel'nellO Kostplce. Pf'ibyJi tam 
r. 1856. a, zakoupili pozewky pi~cite, ki'ovim a lesPlll zarostie. Za nimi 
I?ak pl-ibylo 1'. 185U. z New YOl'ku Ylce krajanu. 

Hey . .losef ~ll1kma.i('I'. 

Brzy zalozili ceskou osac1n ,,rrabor" "the yillage of Tabor", kterez 
,'sak r. 1886. chino jmeno "Bohemia". 

V Bayshore, L. I. je vicE' Cechu, z nichz nekteri jSOll svobodal:·j , 
t. j. odpadH od Ylry. ale 111nozi zustali katolickymi kl'f'st'any. Roztrouseni 
ziji Cechove i v jin:y~ch mistech na Long Islande, jakoz i v Patchoque atd. 
Mnoho Cechu, ale 1'0ztl'ollsenych, jest v Brooklynf'>. 
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V Astoria, L. I. Cechové zámožnjší, zahospodaivše si nco,
kupují loty a domky a se tam usazují. Pokusy tam založiti katolický

kostel, selhaly — a je tam rodin více než dost, aby obec esko-katolická

tam mohla býti zízena. Vina piítaná jistému katolickému knzi, není

tak veliká, jak povs ji líí: noviny vc zveliily. Soud o vci té

ponecháváme dobám pozdjším.

V Dutchkill, L. I. rovnž mnoho ech se usazuje, jakož i

v Bronx.

Jiná místa ve státu Nev^r York, kde eši jsou usazeni, a kam
Redemptoristi dle možnosti dojíždli, jsou v Rockland Lake, Windfield,

Queens Co. a Patterson, N. Y.

17~ D~jil1y Uecldi.v AmcrickYeh. 

V Astoria, L. I. CE'ChOY8 z(ill1o~nejsi, zahospodcLl'ivse Ri neeo, 
lnlpuji 10tJT a domky (1,:-:;e tam usazujf. Pokusy tam za10ziti katolieky 
kostel, se1ha1y - ae je tam rodin vice nez clost, aby obec cE'sko-katolicka 
tam 111oh1a byti zl-izenH. Vina pl'ieitan{L jistemu katolickemu knezi, neni 
tak YE'lilni, jnk pOd3St' ji liei: noyinJ' Y8C ZyelieilJ'. Roud 0 v8ci te 
ponecluL\'{mw dooam pozdejsim. 

V Dutchkill, L. I. rovn8z m11oho Cechu se llSa7.uje, jakoz i 
v Bronx. 

Jimi mbta Y(' :-:;tatu New York, kde Cesi jsou u:-:;azeni, a kam 
Redemptoristi diE' moznosti dojizde1i, jsou v Rockland LakE', "\Vindfield, 
QueE'ns Co. a Pa,ttel'son, N. Y. 



STÁT PENNSYLYANIA.
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STAT PENNSYLVANIA. 





echové ve státu Peimsylvaiiii.

stát Pennsylvania jest jeden za zakládajících státv Unie a nazývá
se „Keystone State". Hranií na severu s jezerem Erie a státem New
Yorkem, na východ s New Jersey, na jihu s Marylandem a západní

Virginií a na západ s Ohio. Mí 44,985 tvereních mil. Rozdlen je

na 67 okres. Má pes 6,302,115 obyvatel.
Nejelnjší eská osada ve státu Pennsylvanii jest ve velikém

mst Allegheiiy City, které jest s mstem Pittsburgem, jež se také

nazývá ,, Smoky City" (msto koue), ,,Iron City" (msto železa) a

,,Birmingham of Amerika" — spojeno nkolika mosty, vedoucími pes
eku Allegheny. Vrchy a pahorky obkliují kol do kola tato ob msta,
a eka Monongahela tee po jejich pravé stran.

Pittsburg má 321,616 a Allegheny City 123,^S96 obyvatel. Kdyby
byla msta ta politicky spojena v jedno, bylo by to sedmé msto co do

velikosti v Soustátí, nebo ped ním byla by jen msta. New York,

Chicago, Filadelfia, Boston, Baltimore a St. Louis.

Msto Pittsburg vypíná se jako velikánský obr, který chrlí ne-

ustále plameny, a jsa zahalen v oblaka vného dýmu, vycházejícího

z nesíslných továrních komín, je mstem nezdravým. Jest stediskem
výroby železa, ocele a skla, což podmínno jest blízkostí a množstvím
uhlí. Má mnoho sléváren na železo a mosaz a ti slévárny na m,
pes 40 hutí k vyrábní ocele, 590 pudloven a 60 hutí na sklo. Krom
toho má' mnoho raffinerií petrolejových.

Allegheny City, kde není tak mnoho továren, jest mstem mnohem
zdravjším.

Tato msta byla ped sto lety malou vesnikou se 100 obyvately,

bydlícími ve dvaceti srubech, postavených kolem tehdejší chatrné tvrze.

Dnes jsou to msta velká a rychlý vzrst jejich opravíiuje je k nejlepším

nadjím do budoucnosti.

Cechove ve statu Pennsylvanii. 

Stat Pennsylvania jest jeden za zaldadajfcich statuv Unie a nazyva 
se "Keystone State". Hranici na severu s jezerem Erie a statem New 
Yorkem, na vychode s New Jersey, na jihu s Marylandem a zapadni 
Virginii a na zapad s Ohio. J\feH 44,985 ctverecnich mil. Rozdelen je 
na 67 okresu. Ma pres 6,30:2,115 obyvatelu. 

NejcelnejSi ceslni osada ve statu Pennsylvanii jest ve velikem 
meste Ailegheny City, ktere jest s lIlestem Pittsburgem, jez se take 
nazyva "Smoky City" (mesto koure), "Iron City" (mesto zeleza) a 
"Birmingham of Amerika" - spojeno nekolika mosty, vedoucimi pi'es 
reku Allegheny. Vrchy a pahorky obklicuji kol do kola tato obe mesta, 
a reka Monongahela tece po jejich prave strane. 

Pittsburg ma 321,616 a Allegheny City 123,tl96 obyvatelu. Kdyby 
byla mesta ta politicky spojena v jeelno, bylo by to sedme mesto co elo 
velikosti v Soustati, nebot' pi'eel nim byla by jen mesta. Ne"\y York, 
Chicago, Filadelfia, Boston, Baltimore a St. Louis. 

Mesto Pittsburg vypin{L se jako velikansky obI', ktel'Y chrli ne
ustale plameny, a jsa zahalen v oblak::L vecneho dymu, vychazejiciho 
z nescislnych tovarnich kominu, je mestem nezdravYm. Jest stl'eeliskem 
vyroby zeleza, ocele a skla, coz podmineno jest blizkosti a mnozstvim 
uhli. Ma mnoho slevaren na zelezo a mosaz a tfi sIevarny na med', 
pres 40 huti k vyrabeni ocele, 590 pudloven a 60 huti na sklo, Krome 
toho ma mnoho raffinerii petrolejovYch. 

Allegheny City, kde neni tak mnoho tovaren, jest mestelll mnohem 
zdravejsim. 

Tato mesta byla pi'eel sto lety malou vesnickou se 100 obyvately, 
bydlicimi ve dvaceti srubech, postavenJ~ch kolem tehdejsi chatrne tvrze. 
Dnes jsou to mesta velka a rychly vzrfu;;t jejich opravnuje je k nejlepsim 
nadejim do budoucnosti. 
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První ech, jenž pibyl do Alle|?heny City byl zemelý Josef Fr.

Jílek. Usadil se tam roku 1849. Byl rodem z Mlýnce u Klatov. Roku
1872. odebral se z Allegheny City do Freemont, ve státu Nebraska, kde
si dal jméno ,,Ellick'"! Zemel tam r. 1893. Potomci jeho se k echm
již nehlásí.

Za ním pibyl roku 1854. zvnlý František Mráek z Královic,

kraj áslavský, kde byl panským cihláem. Zanechal znaného jmní.

O O O O O

O O O
.I;m \V. Hcran.

Roku 1858. usadil se tam Josef Podaný z Vodiian, jenž stal se

v Allegheny City hostinským, kupcem, jednatelem, dohazovaem a

jjVŠedlem".

V letech šedesátých pibyli pak Josef Tryner, tesa, jenž se narodil

roku 1823. ve Svinní u Radnice*); zemelý již Václav Kirchman, narodil

se roku 1816. v Klatovech, kde byl pekaským mistrem, otec Václava,

bankée y Prague, NebrasKa a Maxe Kirchmanna, žijícího v Chicagu

a krejí enk Záruba, který se narodil 3. dubna r. 1837. ve Zbraslavicích

u Kutné Hory a do Allegheny City pibyl r. 1869. R. 1891. odsthoval

se do Chicaga, kde dosud žije.

*) Syn jeho František j liiidchníkcin v ( 'liicain.

17G D4jiny Cecldiv AmertckYclt. 
------~~---------------------

PrvnI Cech, jenz pI'ibyl do Allegheny City byl zeml'ely Josef Fr, 
Jilek. Usac1il se tam roku 1849. Byl 1'odf'm z Mlynce u Klatov. Roku 
187:2. oc1ebral se z Allegheny City do Freemont, ve statu Nebraska, kc1e 
si cIal jmeno "Ellick';! Zeml'el tam 1'. 1893. Potomci jeho se k Cechum 
jiz nehhtsi. 

Za nim phbyl roku ISr,·L zveenely Frantisek Mraeek z Kralovic, 
kraj c'a,slaysky, kde byl panskym cihl{d'em. Zanechal znacneho jrnenl. 

0 0 0 ; ...... 0 0 0 
1 

I 

I 

o o o 
.Jan "T. Benl,I1. 

Roku 1858. usadil Sf' tam Josef Podany z Vodiiau, jenz stetl se 
v Allegheny City hostinskym, kupcem, jednatclem, dohazovacem a 
"vsec1elern" . 

V letech sedesatych phbyli pak Josef Trynel', tesal', jenz se narodil 
roku 1823. ve Svinni u Radnice-K-); zeml'ely jiz V~iclav Kirchman, narodil 
se roku 181G. v Klatovech, kde byl pekal'skym mistrem, otec 'Vaclava, 
banl{el'e J' Prague, NebrasKa a Maxe Kirchmanna, zijiciho v Chicagu 
a kl'ejci Cenek Z{ll'uba, kte1'Y s(' narodil B. dubna r. 1837. ve Zbraslavicfch 
u Kutne Hory a do Allegheny City pI'ibyl r. ISG!)' R. 1891. odstehoyal 
se do Chieaga, kde dosud zije. 

*) S,\'11 .ieho F,'anl i::'ek .ill hudphllfl,pm \. ('hicag'u, 
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Ped lety kvetl v AUegheny Qity dosti ilý národní ruch, který

ponkud ochabl, ale v dob pítomné zase se vzmáhá. Jest si páti
optného znovuoživení národního nadšení a ideálního zápalu pro vše,

co našemu eskému zde bytí zabezpeí další trvání.

Veškerý eský národní život v Allegheny City se sousteuje
v esko-katolické osad sv. Václava a v nkolika podprných svobodo-

myslných spolcích, mezi nimiž vynikají ,,Sobslava" a ,,Dcery svobody"
(J. . D.) a ády ,,Vlastimil" a ,,echie" (. S. P. S.) Zmínky zasluhuje

též ,, Sokol íp", který býval díve dosti inným.

O O O o o o

o o o o o o

Jan W. Lukšík.

Roku 1888. postavily si eské svobodomyslné spolky v Allegheny
City Národní síii za 11,015 dollar. V budov té konají svobodomyslné
spolky schze, j)oádají zábavy a mly v ní nedlní školu,

Cesko-katolická osada sv. Václava v Allegheny ve státu Pennsyl-

vanii, povstala v beznu roku 1871. Založena byla P. Janem Vídenkou,

jenž zakoupil zdnou lutheránskou modlitebnu za 7500 dolar. Z tch
prvních zakladatel osady žije posud pouze nkolik.

P. Jan Vídenka psobil v osad do roku 1876. Tento knz narodil

se v Brn na Morav dne 24. prosince r. 1845. Posledním jeho psobištm
byla osada Reedsville ve Wisconsinu, kde založil spolek sv. Josefa

(I. Ú. J.). Pobyl tam až do své smrti, dne 29. kvtna r. 1885.
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PI'ed lety kvetl v Allegheny City dosti cily nu'l'odni rueh, ktery 
ponekud oehabl, ale v dobe pl'itomne zase se vzmaha. Jest si phLti 
opetneho znovuoziveni narodniho nadseni a ide~Uniho zapalu pro vse, 
eo nasemu ceskemu zde byti zabezpeci dalsi trvani. 

Veskery cesky narodni zivot v Allegheny City se soustl'ed'uje 
v cesko-katolieke osade sv. Vaelava a v nekolika podpul'nych s"obodo
myslnyeh spoleieh, mezi nimiz vynikaji "Sobeslava" a "Deery svobody" 
(J. C. D.) a l'ady "Vlastimil" a "Cechie" (C. S. P. S.) Zminky zasluhuje 
t8z "Sokol Rip", ktery bY,·al cHive dosti 6nn1m. 

o o o 

o o o o 
Jan ,V. Lukslk. 

Roku 1888. postavily si ceske svobodomyslne spolky V Allegheny 
City Narodni sin za 11,015 dollaru. V budove te konaji svobodomyslne 
spolky sehuze, pOI'adaji zabavy a mely v ni nedelni skolu. 

Cesko-katolielul osada sv. Vaclava v Allegheny ve statu Pennsyl
vanii, povstala v bi'eznu roku 1871. Zalozena byla P. Janem Videnkou, 
jenz zakoupil zdenou lutheranskou modlitebnu za 7500 dolaru. Z teeh 
prvnieh zakladatelu osady zije posud pouze nekolik. 

P. Jan Videnka pusobil v osade do roku 1876. Tento knez narodil 
se v Brne na Morave dne 24. pl'osinee r. 1845. Poslednim jeho pusobiStem 
byla osada Reedsville ve Wiseonsinu, kde zalozil spolek sv. Josefa 
(1. U. J.). Pobyl tam az do sve smrti, dne 29. kvetna 1'. 1885. 
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Po jeho odchodu z Allegheny, pevzali duchovní správu svato-

Váchxvské osady knží — vtšinou Nmci — z ádu sv. Benedikta a

spravovali ji až do r. 1895.

Posledním duchovním správcem z ádu toho byl tam P. František

Xav. Traxler, za jehož psobení byla vystavna osadní škola, v jejímž

prvním poschodí jest obydlí pro knze, a zakoupen byl rozsáhlý

(tehdáž ovšem velmi laciný) pozemek v cen 1800 dolar pro osadní

hbitov na míst velmi pvabném. Po jeho odchodu zstalo osadního

dluhu 8390 dolar.

oo oo

oo oo

óo oo

oo oo

Rev. Franlišek Sobík.

Jeho nástupcem stal se P. M. Slatinský až do r. 1899. Místo jeho

pevzal P. A. Houš a 8013.32 dolar osadního dluhu; za nho r. 1900.

v msíci dubnu starý kostelíek rozboen a na jeho místo vtší nový

postaven v cen 24.000 dolar, jenž dne 7. íjna r. 1900. byl posvcen.

Zbudovat tak pkný kostel nebylo žádnou malikostí, ale obtavostí

a svornou prací osadník všecko se dokázalo.

Pi stavb kostela mezi mnohými jinými, hlavn svému duchovnímu

správci pomáhali osadníci: Jan W. LukŠík, rodem z Medo-Újezdu a Jan

W. Beran, rodem z Mýta.
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Po jeho odchodu z Allegheny, preyzali duchovni spravu svato
Vaclavske osady knezf - vetSinou Nemci - z htdu sv. Benedikta a 
spra\-ovali ji az do r. 1805. 

Poslednfm duchovnfm spraveem z i'udu toho byl tam P. Frantisek 
Xuv. Traxler, za jehoz pusobenf byla vystavena osadnf skola, v jejfmz 
pITnim poschodf jest obydli pro kneze, a zakoupen byl rozsahly 
(tehdaz ovsem velmi laciny) pozemek \- cene 1800 dolaru pro osadnf 
hi'bitov na mfste velmi pfivabnem. Po jeho odchodu zustalo osadnfho 
dluhu R390 dolaru. 

1 ______ , 

! 
00 00 co 

00 00 00 00 

TICY. Franli~ck Seblk. 

Jeho nastupcem stal se P. 1\1. Slatinsky az do 1'. 1899. Misto jeho 
pi'evzal P. A. Houst' a ~013.iJ~ dolaru osadniho dluhu; za neho r. 1900. 
v mesici dubnn stary kostelf('ek rozbol'en a na jeho rnfsto YetSf novy 
postaven v cene 24.000 dolaru, jenz dne 7. Hjna r. 1900. byl posvecen. 
Zbudovat tak pekny kostel nebylo zadnou malickostf, ale obetavostf 
a s\-ornou pracf osadniku vsecko so dokazalo. 

PH stavbe kostela mezi mnohymi jinymi, hlavne svemu duchovnfmu 
spravci pomahali osadnici: .Tan 'V. Luk~ik, l'odem z Medo-Ujezdu a Jan 
VV. Beran, rodem z MYta. 



Kostel a Uola sv. Václava v Alleííhenv, Pa.

-:::'-;;:::;--~----....--~~- ---Kastel a ;:'kola s\". Y:\daY<1 Y Alll'~hen~·. Pa. 
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Slavnost' svcení nového chrámu byla, jak samy nmecké noviny

,,Pittsburger Beobachter" psaly, ,,nádherná a rados osadník svato-

václavských nepopsatelná".

Kostel sv. Václava dnes jest již nedostaitelný pro osadníky, náleží

však dle všeobecného úsudku k nejkrásnjším kostelm mst AUegheny

a Pittsburgu.

Dne 1. listopadu 1901. pevzal osadu sv. Václava do své správy

P. František Šebík, jenž se narodil ve Pryštáku u Holešova na

Morav dne 1. listopadu roku 1865. Nižší gymnasium studoval ve

Valašském Meziíí a vyšší v Perov za slavné pamti gymnasijního

iditele Jakuba Škody, rodem echa a výborného vychovavatele všech

jemu svených jinoch. Bohosloví studoval ve Vídni, kdež byl na knze
vysvcen v kathedrále sv. Štpána dne 25. ervence r. 1890. kardinálem

Jos. Gruschou.

Po ptiletém psobení, na vyzvání P. Jos. Chromíka z Fayetteville,

Texas, jenž práv dlel návštvou na Morav, odebral se do Ameriky

a pevzal osadu Panny Marie ve West, Texas, kdež byl pouze devný
kostel.

V pti letech, kteráž tam ztrávil, postavil tam slušnou faru,

uplatil všechen kostelní dluh pes 2000 dolar, vystavil a zaplatil pknou
školu, do níž jako uitelky uvedl ti sestry Božské Prozetelnosti.

Na to odešel do státu Indiána, dioecese Indianapolis. Jeho si^ráv

sveny byly následující osady: Diamond, Perth, Carbon, Fontanet,

Rockville, Mecca, Montezuma, Coxville a Clinton. Tam ml za osadníky

hlavn Slováky, Angliany a Italy.

Úmornou prací -udolán, upadl do smrtelné nemoci, z níž ale vyvázl

v nemocnici sv. Antonína v Terre Haute, Indiána. Z nemocnice byl

telegraficky povolán již zesnulým biskupem Richardem Phelanem, aby

pevzal duchovní správu osady sv. Václava v Allegheny, v Pennsylvanii,

což se stalo 1. listopadu r. 1901. Za jeho pobytu vzrstá osada svato-

václavská velmi utšen.

Roku 1902., na velikononí nedli, pihnala se smrš (cyklon) a na

osadní škole a chrámu zpsobila škody na 2000 dolar a pojištní žádné!

Chrám a škola byly však opraveny, vnitek školní sín zdokohalen

a kostel uvnit vymalován z milodar.

Osadní hbitov opaten vkusnou železnou branou a z jedné strany

ohrazen, tyry domky, hned vedle školní budovy, a sice dva zdné
a dva devné vzadu pikoupeny za 5500 dolar. Školní dítky mají knihy

a všechny školní pomcky úpln zadarmo.

Osada pi velkých vydáních má pes 20 tisíc dolar dluhu, což

jest malikostí u pirovnání k tomu, co osada vlastní.

180 JJejlny CeclHf,v Americkych. 

Slavnost' svecenf novello chramu byla, jeLk samy nemecke noviny 
"Pittsburger Beobachter" psaly, "nadhern{L a l'adost' osadniku svato
V acla v:.;;k'y~ch nepopsatelna". 

Kostel sv. VacJava dnes jest jiz nedostaeitelny pro osadniky, mtIezi 
vs,Lk dIe yseobecnellO usndku k nejkl'asnejsim kostelum mest Allegheny 
a Pittsburgu. 

Dne 1. listopadu 1001. pl'evzal osadu sv. Va,clava do sve SPl'C:LVY 
P. Fl'antisek Sebik, jenz se narodil ve Frystaku u Holesova na 
:Morave dne 1. listopadu rokn 1865. Ni~si gymnasium stuc10val ve 
Valasskem MeziHci a vyssi v Pl'erove za slavne pameti gymnasijniho 
Hditele Jakuba Skody, rodem Cecha a vyborneho vychovavatele vsech 
jemu svel'enych jinochu. Bohoslovi stndoval ve Vidni, kdez byl na kneze 
vysyecen v kathedraJe sv. Stepana dne :25. eel'vence r. 1890. kardillalem 
J os. Gl'uschou. 

Po petiletem pusobeni, na vyzvani P . .los. ChromUka z Fayetteville, 
Texas, jenz prave dlel navstevou na Morave, odebl'al se do Amel'iky 
a pl'evzal osac1u Panny Marie ve West, Texas, kdez byl ponze cUeveny 
kostel. 

V peti letech, kteraz t,am ztravil, postavil tam slusnou faru, 
uplatil vsechen kostelni dluh pl'es 2000 dolaru, vystavil a zaplatil peknou 
skolu, do niz jako ucitelky uvedl tH sestry Bozske Prozl'etelnosti. 

Na to odesel do statu Indiana, dioecese Indianapolb . .Jeho sprave 
svel'eny byly nasledujici osady: Diamond, Perth, Carbon, Fontanet, 
Rockville, Mecca, Montezuma, Coxville a Clinton. rram me] za osadniky 
hla vne Slov<iky, Anp;licany a Italy. 

Vmornou praci .udohLn, upadl do smrtelne nemoci, z niz ale vyvazl 
v nemocnici s\~. Antonina v Terre Haute, Indiana. Z nemocnice byl 
telegraficky povolan jiz zesnulym biskupem Richardem Phelanem, ~ by 
pI'evzal duchovni spnLvu osady sv. Vaclava v Allegheny, v Pennsylvanii, 
coz se stalo 1. listopadu r. 1901. Za jeho pobytu vzrusta osada svato
V{Lclavs]u1 velmi utesene. 

Roku 1902., na velikonocni nedeli, phhnala se srnl'st' (cyklon) a net 
osadni skole a chramu zpusobila skody na :WOO dolaru a 'pojisteni ~,tdlH~! 
Chram a skola byly vsak opraveny, vnitfek skohli s1n'e zdokonalen 
a kostel uvnitl' vymalov{tn z milodaru. 

Osadni hfbitov opatl'en vkusnou zeleznou bl'anou a. z Jedne strany 
ohrazen. Ctyry domky, hned vedle' skolni budovy, a sice dva zdene 
a dva dfevene vzadu pHkoupeny za 5500 dolal'u. Skolni ditky ma:ji knihy 
a vsechny skolnf pomucky uplne zadal'mo. 

Osada pH velkych yydanich rna pres 20 tisic dolaru dluhu, coz 
jest mali6kosti u pHrOYllCLni k tomu, co osada vlastni. 



iStdt Pennsylania. IHI

V osad jsou tyto spolky ku I. U. J. a U. J. Ž. A. pináležející:

Spolek sv. Václava íslo o.

Spolek rytí sv. Václava.

Spolek sv. Jana Nepomuckého.
Spolek kadet sv, Jií.

Spolek mládenc sv. Aloisia.

Residence Antonína Lutze v AUeghenv, Pa.

Nov založený spolek Moravan ssv, Cyrilla a Methodje.
Spolek žen sv. Anny a

Spolek i^anen Blahoslavené Panny Marie. Dále:

tenáský spolek ssv. Cyrilla a Methodje.
Cesko-katolický pvecký divadelní sbor „Hlahol".
Oltání spolek

Spolek sv. Josefa a ,,Katol. Dlník".
Jan Habenicht. — Djiny echv Amer.
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V osade jsou tyto spolky ku 1. U . .T. a U. J . Z. ' A. pi"in{Llezejiei : 
Spolek SV. Vaclava cislo 3. 
Spolek rytfh'i sv. Vaclava. 
Spolek sv. Jana Nepomuckeho. 
Spolek kadetu sv. Jiff. 
Spolek mladencft SY. Aloisia. 

Residence Antonfna LutzE' \ ' Alkg-lwl1\', Pu, 

~ove zalozeny spolek 110ra,vanu ~SY. Cyrilla a 11ethodeje. 
Spolek zen SY. Anny a 
Spolek panen Blahoslavene Panny Marie . Dale: 
Ctemi!'sky spolek ssv. Cyrilla a Methodeje. 
Cesko-katolicky pevecky divadelni sbor "Hlahol". 
Oltar'ni spolek 
Spolek SY. Josefa a "Katol. Delnik ". 

Jan Ha.benicht. ~ Dejiny Cechuv Amer. 
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eská osada jest také ve svtovém mst Filadelfii*) (msto

bratrské lásky), které jest od New Yorku pouze 90 anglických mil vzdá-

leno. Žije tam asi 140 eských rodin. Je tam ád „Moravan" (. S. P. S.),

zábavný spolek „Vlastimil'', sbor sokolský ,, Slovan" a spolek ,,Hvzda
východu" (J. . D.). echové strany svobodomyslné mají tam nedlní

školu a tlocvinu.

Prvým echem, jenž pibyl do Filadelfie, msta to ,,bratrské lásky"

a ,,cihlových dom", byl P. Jan N. Neumann. Narodil se r. 1811. v Pra-

chaticích a pišel do Filadelfie u vku 23 let. Roku 1852. starse tam

biskupem a r. 1860. zemel náhle na ulici. Dne 22. dubna r. 1902. byla

na rozkaz zvláštního církevního soudu jeho hrobka ve Filadelfii otevena.

Jedná se totiž o akt prohlášení tohoto horlivého a zbožného biskupa

Neumanna za blahoslaveného. S echy se ovšem biskup Neumann
mnoho nestýkal.

Rok po píchodu P. Neumanna, pibyl do Filadelfie Moravan

Karel Antonín Posti, známý pod jménem Sealsfield. Narodil se 3. bezna
r. 1798. v Popicích u Znojma, kde vystudovav gymnasium, vstoupil do

kláštera kižovník v Praze. Roku 1822. uprchl do Spojených vStát,

které procestoval kížem krážem. Napsal nkolik nmeckých román.
Zemel 26. kvtna r. 1864. na svém statku u Soloturnu ve Šv3'carsku.

Mluvil esky, ale echem nebyl.

Mimo to jsou malé eské osady ve vesnici Woodville v okresu

Allegheny a ve mstech Homstead a Wiltnerding**), v témže okresu, kde

žije velká síla Slovákv a Polák, pracujících za mizernou mzdu

v uhelnách a obrovských dílnách, v nichž tém denn bývá nkdo
zmrzaen nebo usmrcen.

A když tito ubozí bílí otroci nejsou spokojeni s vydranou kruto-

vládou svých bezcitných a bohatých zamstnavatelv a domáhají se —
dohnáni nouzí — svých práv a úmrné mzdy s ohromným výdlkem
kapitalist, tu volá kapitál vojsko a dává stíleti do ubohých moderních

otrokv odsouzených jen k utrpení

Nkolik menších eských osad jest též v okresu Westmoreland

a to ve mstech Mount Pleasant, v Irwin a Latrobe.

V okresu tom jest asi 250 eských rodin, z nichž skoro všichni

jsou zamstnáni v uhelných dolech, hutích, koksárnách a sklárnách.

Pebývají v domcích, postavených spoleností. Mzda tchto uhlokop
a dlník není ve shod ani s cenami potravními, ani s prací, kterou

konati musí.

Filadelfia byla zalo/.iia r. I(i8:i. proslulým kvakerem Vilémem Peiinem Roku li 74.

se.stoupil se tam první americký konpres; od r. 1777.—78. byla opt v moci Anglian;
r. 1844. bylo tam velké vzbouení proti irským katolíkm. Obyv. má 1,203,697.

**) Ve Wilmerding je spolek ,, Sestry Osvéty" (J. ('. D.), který koná svc sclui/.e

v reské síni.

Ceska osada je~t take ye SyetOyem meste Filadelfii .*) (mosto 
bl'atl'ske lasky), ktel'e jest od New YOl'ku pouze 90 anglickych mil \'z(ht
leno. Zije tam <lsi 140 ceskych rodin. Je tam hid "l\10ravan" (C. S. P. S.), 
zaba,'ny spolek "Vlastimil", :-;bol' sokolsky "Slovan" a spolek "HYezda 
yychodu" (J. C. D.). Cechoye strany :->yobodomyslne maji tam nedelni 
skolu a teloC'yicnu. . 

PrYJ~m Cechem, jenz pI'ibyl do Filadelfie, mesta to "bratrske lasky" 
a "c.:ihloyych domu", byl P. Jan N. Neumann. Narodil se 1'.1811. " Pr<t
chaticich a pl-isel do Filac1elfie u yeku 23 let. R,oku 1852. stal ' :..;e tam 
biskupem a r. 1860. ze111i'el nahle na ulici. Dne 22. dubna r. 1902. byla 
na rozkaz z"htstniho cirkevniho :-;oudu jeho hl'obka \'e Filadelfii otevl·ena . 
.J edna se totiz 0 akt prohlaseni tohoto horliveho a zbozneho biskl1pa 
Neumanna za blahosla\·eneho. S Cechy se ovsem biskup Neumann 
mnoho nestJ~kal. 

Rok po pNchodu P. Neumanna, pI'ibyl do Filadelfie ~Iol'an1n 

Karel AntOl'lin Postl, znamy pod jmenem Sealsfield. Narodil se 3. bi'ezna 
1'. 17~)3. \' Popicich n Znojma, kde vystudo\'ay gymnasium, vstoupil do 
khlStera Idizovniku v Praze. Roku 1822. upl'C'hl do Spojenych Statu, 
ktere pl'ocesto\'al kNzem luazem. N apsal nekolik nemeck'y~ch l'omanu. 
Zemi'el ~6. kvetna 1'. 186-:1. na svem ~tatkl1 11 Solotul'nu ye Sy.)~carsku. 
~nuyil t-esky, ale Cechem llebyl. 

~iimo to jsou male ceske osady ye yesnici Woodvi lle '" o1\:1'e:-;l1 
Allegheny a ve mestech Homstead a WHmerding**), y temze okresu~ kde 
zije yellni sUa Slovaku," a PO!<l,ku, prac.:ujicich za mizel'nou mzdu 
v uhelnach H, obrovskych dihutch, v nichz temel' denne byni nek(l"o 
zml'zacen ne bo l1smrcen. 

A kdyz tito ubozi bili otl'oci nejsou spokojeni s vyderacnou kruto
vhidou svych bezcitnych a bohatych zamestnavateluv a domahaji se -
dohnani nouzi - :-;vych pnl,v a umel'ne mzdy s ohromnym vydelkem 
kapitalistu, tu vola kapit,H vojsko a daVcL stHleti do ubohych 11l0dernich 
otrokuv odsouzenycb jen k utrpeni. .... 

Xekolik mensich ceskych osad jest tez " okresu ,Vestmol'f'land 
a to \'e mestech Mount Pleas ant, v Irwin a Latrobe. 

V okresu tom jest asi 250 ceskych rodin, znichz skoro vskhni 
jsou zamestnani v uhE'lnych dolech, hutich, koksal'mlch a sklarnach. 
Pi'ebyvaji v domcich, postavenych spolecnosti. Mzda tech to uhlokopu 
a delniku neni ve shod{' ani s cenami potl'Clvnimi, ani s prad, ktel'on 
konati mus!. 

Filadelfia byla zalozell<l I'. lfiS2. Jll'oslulfrn kvakel'em "ilemem Pennem Hokll 1 i: I. 
sestoupil Sf' tam pl'vnf am"I'ick~~ lWlIgl'es; od r. 1777.-78. byla opCt v rnoci An.!:dit·l!IIII; 
r. lS.t-t. hylo tam \'elkc vzholll'ellf prati irskfrn katoHkflm. Oby". rna 1,203.(;07. 

**) \'e \\"ilmerdin~ jP spol!'k .. Spstl·,V Osvety" (.1. ('!. n.). ktel·.\- kana sn: ~l:hflze 
v tp:-.kl~ ~fni. 



Stát Pifitnsijlvania. jgg

V Moiint Pleasant je ád „Dobromil" (. S. P. S.), spolek ,,Žena
Dlníka" (J. . D.), ád ,,Žižkv kalich" (esko-slov. bratr. podp. Jednota)
a zábavný a pvecký sbor „Vltavaji", a v Irwin i-ád „Bratí" Osvty"
(C. S. P. S.). v okresu tom mají eši dv spolkové sín.

Konen jsou ješt eské osadiky ve mst Luzerti v okresu
téhož jména, kde je ád „Slavoj" (. S. P. S.) a v okresích North-
umberland, Fayette a Lackawanna.

Ve státu Pensylvania žije celkem asi 6000 ech.
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V ~Iount Pleasant je l'cid "Dobromil" (C. S. P. ~,), spold\: "Zena 
Delnika" (.T, C, D,), htd "Zizkux kalich" (6e~ko - : .. ;l0,·. bratr. podp. Jednota) 
a z::tbaYny H pt'\'Teck;y~ ~bor "VltHYCll1", a ,- Irwin i'tid " Bl'Htl-(OSYet;y" 
(C. S, P. S,). V o1\:1'eS11 tom maji Cesi d,-e ~polkoye ~ine . 

Kone<:'ne ,isou jeste c-E'~ke osadic-k.r ' T(\ me~tt" Ltlzern " okresn 
tehoz jmena, kde je hid "Slayoj" (C. :::;. P. S.) a ,- okresich North
umberland, Fayette a, Lnckawctnna. 

Ve statu PensylYHnia zije celkem <lsi 6000 Cechil. 
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Msto Baltimore ve státu Marylaiid

a echové v néiti bydlící.

Již r. 1632. pistál do nynjšího státu Maryland*) Lord Cecilius

Calvert Baltimore s bratrem Filipem. Založili tam kolonii pod jménem
,,Crescentia", které pozdji ke cti manželky anglického krále Karla I.,

Jindišky Marie, dáno jméno „Maryland".

Roku 1662. koupil Tomáš Coale celé místo, na nmž nynjší msto
Baltimore je postaveno, za.tyry šilinky a ku poct tam bydlící rodiny

Cecila Calverta Baltimora dáno nové osad jméno ,,Baltimore". Osada

mla r. 1729. pes 100 obyvatel. Roku 1796. stala se hlavním sídlem okresu.

Poátkem 18. století mla 15.503 obyvatel a r. 1900. ítalo msto
Baltimore již 508.957 duší.

Msto se rozprostírá na prostoe 7 km. dlouhé a 5 km. široké

a prudká íka Jones's Falls dlí je na dv tém stejné ásti. Má
pohodlné spojení jak s moem, tak i s okolními státy a vede rozsáhlý

obchod po moi i souši.

Právem nazývá se mstem pomník, z nichž nejznamenitjší jest

obrovský, 160 stop vysoký pomník Washingtonv. Má 4 velké knihovny,

z nichž nejlepší je Peabody Institute (pes 80.000 svazk) : 5 vyšších

škol, mezi nimiž svtoznámou ,,John Hopkins University" s nemocnicí,

kterou založil John Hopkins nákladem 3>^ milion dollar; pes, 300 ko-

stel, mezi nimiž nejvtší a nejkrásnjší je katolický chrám sv. Petra;

krásné parky, z nichž Druidhilský zaujímá plochu 500 akr. Nejkrásnj-

šími budovami jsou radnice a pošta.

V Baltimore sídlí jediný americký kardinál Jakub Gibbons.

"") Maryland, jeden z pvodních s'át& Unie, jesi od západu k východu 196 mil

dlouhý a od severu k jihu asi 120 mil široký a má rozlohu 3,900 tvereních mil. Na sever

hranií s Pennsylvanií, na vj^chod s Delawarem a atlantickým oceánem, na západ s West

Virginií ; ostatní hranice jsou nepravidelné. ,Ie rozdlen na 23 okres. Má asi 1,200,000

obyvatel.

Mesto Baititttore ve statu Maryland 
a Cechove v nett1 bydlici. 

Jiz r. 1632. pl'istcH do nynejsiho statu :Maryland *) Lord Cecilius 
CaJyert Baltimore s brat rem Filipem. Zalozili tam kolonii pod jmenem 
"Crescentia", ktere pozdeji ke cti manzelky anglickeho In'ale Karla 1., 
JincUiSky :Marie, dana jmeno "Nlaryland". 

Roku 166~. koupil Toma~ Coale cele misto, na nemz nynejSi mesto 
Baltimore je postaveno, za. ctyry silinky a kn pocte. tam bydlici l'odiny 
Cecila Calverta Baltimol'H dana nove osade jmeno "Baltimore". Osada 
mela r. 1729. pl'es 1000byvatelft. Roku 1796. stala se hlavnim sicUem okresu. 

Pocatkem 18. stoleti mela 13.503 oby\'atelu a r. 1900. citalo mesto 
. Baltimore jiz 508.957 dusi. 

~Iesto se rozpro~til'a na pl'ostore 7 km. dlouhe a 5 km. siroke 
a pruclka Neka Jone~'s Falls deli je na dye temel' stejne casti. :Ma 
pohocllne spojeni jak s mOl'ern, talc i s okolnimi staty a vede rozsahly 
obc-hod po mOl'i i sonsi. 

Pnivem nazynt se mestem pomnikft, z nichz nejznamenitejsi jest 
obl'ovsky, 160 stop vysoky pomnik Washingtonuv. Ma -:1 velke knihoyny, 
z nichz nejlepsi je Peabody Institute (pl'es 80.000 syazku): 5 yyssich 
skol, mezi nimiz syetozmlmou "John Hopkins Uniyersity" s nemocnici, 
kterou zalozil John Hopkins lUiJdadem 33/z milionu dollaI'u; pl'es ,300 ko
stelu, mezi nimiz nejyet;;i a nejkrasnejsi je katolicky chram SY. Petra; 
kl'asne parky, z nichz Dl'uidhilskJ~ zau,iima plochu 500 akl'u. Nejkrasnej
simi budovami jsou l'adnice a posta. 

V Baltimore sidli jediny amel'icky kal'dinal Jakub Gibbons. 

'<) Maryland, jeden 7. puvodnich S1atU Unie, jest od z~lpadu k vychodu 196 mil 
dlouhya od severu Ii: jihu asi 120 mil siroky a rna rozlohu 3,0(;0 ct\'erecnich mil. Na sever 
hranici s Pennsylvanii, nn. vychod s Delawarem a atlanticIi:ym oceanem, na zapad s "'est 
Yirginii; ostatni hl:anice jsou l1l'pravidelne. ,Ie rozdelen na 2:1 okresll. M:1 asi 1,200,000 
oby\'ateH'l. 
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Z Baltimore vyjel první osobní vlak r. 1830. a r. 1844. první

telegrafní drát do Washinj^tonu natažen. Zvláštností baltimorského

prmyslu jest nakládání ústic, jež se do svta rozesýlají. Jest tam

4000 továren a jiných závod prmyslových, mezi nimiž požívají svto-

vého jména lodnice a cihelny.

Dne 7. února roku 1904. postiženo bylo msto velkým požárem:

500 budov znieno. Takka celá obchodní ás promnna v ssutiny.

Požár trval 32 hodiny.

1\('\ . Klniciil \'lus;íl<.

Našinc jest v Baltimore kolem 1") tisíc. Poali se tam usazovati

^ovšem jen málo) koncem let tyicátých a v létech padesátých.

Znaný nával eské emigrace nastal teprve v létech šedesátých

a sedmdesátých. Jako nejstarší osadníky dlužno uvésti: Tomáše ermáka
z Peštic u Klatov, který pibyl do Baltimore r. 1H47.: Josefa Klecana

ze Strakonic, jenž se usadil v Baltimore r. lsr)0. : Jana Pejila též ze

Strakonic, který tam pistál r. lHo4. : Josefa Vránka z Královic u Plzn,

jenž zaal r. 1857. v Baltimore ,,eské" pivo vaiti a rodinu Luskovu

lH{jiny Vee/diu AmerickYch. 

Z Baltimore vyjel prvni osobni vIal\: r. 1830. a r. 1844. pITni 
telegl'afnf (!rat do Washingtonu natazen. Zvla;tnostf baltimorskeho 
prumyslu jes~ nakladani u~tI'ic, jez se do sveta rozesYlaji. .Test tam 
4000 tovaren a jinych zavodll prfunyslovych, mezi nimiz poZivajf sveto
veho jmena lodenice a cihelny. 

Dne 7. llnora roku 190-!. postizeno bylo mesto \'elkym pozarem: 
500 budov zniceno. 'rald'ka cel<t obchodni east' promenena v ssutiny. 
POZel.r tn·al 3~ hodin~'. 

1 1 1 1 -I I 1-

1\ asincu jest y Baltimore kolem 1;) tisle. PoceLli se tam usazo\'ati 
,o\'sem jen m:Uo) koncem let ctyhC'atych a y letech pades<itych. 

Znacny naval eeske cmignlcP nastal tC'l>l've v letech sedesat,ych 
a sedmclesatych. Jako nejstal'si oScldniky <11uzllo u\'esti: rl'0'11aSe Ce1'l1lcLka 
z Ph"'stic u KlatoY, ktery pHbyl do Baltimore 1'. lH~7.: .Tosefa KlL'cana 
ze Strakonic, jenz se usadil v Baltimol'P 1'. ) ~;)O.: .T ana Pejhla tez r.e 
Stl'akoni(', ktf'ry tam pHsbll 1', lH5-l.: .Josl'f:t Vnlnka z Kl'cLlovic u PIZIH~, 
jenz zacal 1'. ) H;) 7. \" HaltilllOl'p ,,(·psl\(~" pi\'o \'aI'iti a 1'oc1inll Luskovu 



Sf<i( M(irtjl<iii(l. iny

z Veselí u Tábora, která tam i^ibyla v. lM5l\ a r. 1H62. odsthovala se

do Chicaga. Jediný syn, Vilém Lusk, žije v Baltimore. Skoro v.sichni

první osadníci jsou již na pravd Boží.

Roku 1860. pálí pibyli do Baltimore Josef Mazanec a Fr. Stiegler

a zaídili si tam koloto.

Nejstarší eský spolek ,, Slovanská lípa" založen byl r. 186().

Roku lH6y. založili našinci druhý eský spolek ,, Perun", sbor

pvecký a dramatický. Na svatého Václava v. 1H69. poádal sbor ten

Tomáš (prm.-ik.

první divadelní pedstavení ,, Hledá se pjKiad", v síni VácJaví Ko]3eckého,

na rohu ulic Lombard a Sprinj^'. Spolky ty dávno již zanikly.

První divadelní pedstavení uspoádala ,,Tlocviná jednota Blesk"
roku 1872. Tato ,, sokolská jednota" náleží dnes k ilým eským six)lkm
v Baltimore. Založena byla v místnosti rakouského konsula J. Kremmel-
berga, íslo 16. jižní Frederick ulice, litery každého nedlního odpoledne

shromažoval kolem sebe k j^íjemné zábav spoleenský kroužek svých
krajan z krásné eské zem.

lKU 

z Veseli u rretbora, kte1'a t.am p:l-ibyla 1'. li';;":!. a 1'. IH62. ocbtehovala ~(' 

do Chicaga. Jecliny syn, Vilem Lusk, ~ije v Baltimore. Rkol'o vsic-hni 
prvni osadnici j~Ol1 jiz na pra\'de Bozi. 

Roku 1860. pak p:l-ibyli do Baltimon' .Josef l\fnzanpc.: a Fl'. Stieglol' 
a zaHdili si tam kolotol-. 

Nejsta1'si eesky ::;polek "Slovan::;ka lipa" zalozen byl 1'. 18m>. 
Roku lK6U. zalozili nasincj dl'uhy 6esky ::;polek "Perun", sbo1' 

pevecky a, d1'ama,tickY. Xa ~vateho Velcla\';l, r. 1R6!l poi·el.dal sbor ten 

prvni divadelni pl'ed::;tan,lni "HlellJ ~p p .)1d<l<1", v slni Vell-la,vet KopeckellO, 
na rohu l1lic Lombard H Spring', ~l>olky ty davno jiz z.allikly. 

Prvni eli vadelni pI'edstaYel1i ll~''l}(ri'-JchdH. ,T("loc.vitncl jednota Bles k" 
roku 187:? Tato "sokolska j.-.c1nota" n:.ilPZl dn(Js k eilym (~eskYlll spolkftm 
v Baltimore. Zalozen<1 hyla \' mlstnosti l'ak ~)t1skeho kons111a J. Kremmel
berga, cislo Hi. jizni Fl'C'derjck u]ke, ktt~l'Y kClZeleho neclellliho odpoledne 
shromazd'oval kolem sebe 1{ pi'ijemne 7,el.bad> ..;poll::\(·E'llsky krol1zek sV'y~ch 
krajanu z krasne (~esln~ 7,em~. 



líHl Djiny echv Amerických.

Jednotu tii zarazili Václav J. Simek'"), zemelý Josef Karas, rodilý

z Peštic, Adolf R. Melchers ze Kdyn (žije v Kansas City), Jos. Šíp

ze Strakonic, zamstnaný te u pražské ,, Politiky"), Viktor E. Hirschauer

z Kutné Hory, Frant. Šttka (narozený (3. srpna roku 1R57. ve Stra-

konicích, nyní litotíraf v (Miica.un). zemelý Jan Degenhart, rodem

z Vlašimi a j.

Po dlouhá léta cviil mladý spolek ve staré síni ,,Turnverein

Vorwaerts" na Fayette ulici: pozdji peložena byla cviení do sín
V. J. Šimka, kterou týž roku IHS-i. postavil na severní Broadway ulici.

.lun IN-Jril. jeho tnaii/.cll<a Mai-ii' a s\ n I{ohci-t.

V tomto Šimkov ,,Bohemian Halí" poádala .,Jednota Blesk" své

pvecké a dramatické zábavy a tlocviné produkce až do r. li)OU., kdy

se odsthovala.

Roku 19(12. vystavla si vlastní sí na rohu Preston ulice a

Hopkins avenue.

") Simek se narodil 2i). dubna r. 18.")1. v Klal vch. Kde jeho olec byl viirhanárem

a váženým m.šanem. Pibyl do Kaltimor'! r. ISfiC). Z poiítku pracoval na dráze, po té

byl podomním obchtdníkem, potom prodával úsiice; p(«déii s« zabýval varhanástvím

a vystavl divadelní budovu. Založil asopis ..Tle<íraf", jehož redaktorem byl (již zemelý)

P. .lan Hojda.

l~IO 

Jednot11 ttl ZCll'ClZili V~i.cli1Y .I. Simek -t:-), zeml'ely Jo~ef Kal'a~ , rodily 
z Pi'e;ti c, Adolf R. ~Ieldwl'~ ze Kdyne (zije Y Kan~Hs City), .los. Sip 
ze Strakonic, zame~tnanJ~ tpcr 11 praz~ke .,Politiky"}, Viktor E. Hirschauel' 
z Kutne Ho1',Y ', Frant. St0tka (n:ll'ozen.)~ (j. ~l'lma l'oku 1857, ye Stra
konidcIl , n,\'n1 litogl'aJ ,- Chi(,:-tg"ll). zpmi" ely Jan Degenhart, 1'0c1em 
z \Tla~ill1i a j. 

Po dlolliul leta cyi6i I mlady ~polek ,-e stare ~illi ,/fUl'IlVel'ein 
VOl'w,\Pl'b" l1a Fayette nlici: pozdeji pl'elozena b,da cyieenl do sine 
V . .T, Simka , kte l'oU t.V2 1'o1\u IM~iL po~t,n'il n<l :-;p"Pl'lli Broadway ulici. 

11\; II 
I~ II 
---I ~-I 

} 

~ 

~O~ ~O~ 

Y tOlllto Silllko\"C; " Bohem ian Hi-! 11" pohldala .,.T ednota B10~k" ~ye 
ppyp('IH~ a dl'alllHti('ln~ zabay,Y a tc\oC'vi("ne pl'odukc(' az do 1'. tHOll" kc1y 
~p ()(btl'lhoYida. 

l\oku IHU~. \','-~tHn\la ~l da~tni ~iil 11:1 1'01111 Pl'e~toll nliC'P a 
Hopki n~ it ,-enup . 

. ::) ;:'imek se nal'Odil :!Ii. dubna I', 1..,:11. \. J{lal ,"cch. "de jeho olec by! \'arhanM-em 
a dzenym mCSranf'm. Pi'ibyl do Hallimor· r. 1 "it;!;. Z p,)(,;hl,u pmco\'al nn. draze, po Ie 
byl po<lomnfm ohch,.dnikcm, polnrn pl'od:\.\"al Ihl j·icc; pozde Ii SI1 zah.\-val \'arhanai'sl vim 
a "ystad!l dinl<lelni blldonl. Zalozil {'asopl"; .. Tdegl·aC ", jehoz I'l'tlal,!ol'cm uyl (jiz zemi'cJj~) 
p. ,Ian lJojda. 
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Sbor ten ml poátkem let devadesátých 200 len. Roku 1900.

ml 138 len: cvienc 45 a žákv 26. Náleží k východní žup. Slušno

též se zmíniti o nejstarším dámském sboru ,, Libuši", který zaražen hyl

dne 22. íjna r. IHTíJ. v bytu Marie Vomákové, íslo 2. Prospect Lané.

Úelem sboru toho bylo pstování tlocviku, zpvu a divadla a podpo-

rování se v neštstí a nemoci. Tetí msíc po svém založení zídil si

sbor pro své lenkyn sokolský stejnokroj, tak aby mohl zároveíi se

Sokoly u veejnosti vystupovati.

Mimo Jednotu ,,Blesk" jsou v Baltimore ješt tyto spolky :

,,Vlastimila" (sesterská podporující Jednota); ,,Ctirada", ,,Jaromíra",

,, Zlatá Praha", a ,,Baltimorské Vlastenky" (jednota eských dam: J. .D.)-

O O O

O O o

o o o

o o
v. ,]. Simek

ády ., Blaník" a ,,Osvojených" (. S. P. S.): divadelní spolky ,,Thálie"'

,,Praha" a ,,Vyšehrad", jež však jen nepatrnou innost' projevují;

,, Svobodná obec", ku které se pidružil r. 1902. dámský sbor ,,Osvta";
ád ..Baltimore" (esko-slov. bratrská podporující Jednota . S. B.P. J.):

lože ..Jaroslav z Dube" (.Jednota Táborit): sbor ,,esko -národního

hbitova" a konen ,,Patr©nát svobodomyslné školy".

V Baltimore vycházel též týdenník ,,Telegraf". První íslo vyšlo

15. ervna r. 1889. Redigoval jej bývalý knz Jan Hojda. asopisu toho

vyšlo pouze 15 ísel. Mimo to tam vycházel trnáctidenník ,,Jednota"

pispním, eskobratrsk\'ch presbyterií a reform. pastorv a student.

Prvé íslo vyšlo r. 1894. asopis ten zanikl koncem r. 1898.

Stflt ~1I(/1'!l1,,"". 101 

Sbor ten mel pocatkelll let devadesatych ~OO c1enu. Roku 1900. 
mel 13~ clenu: c"icencu 45 a ZclJnl" 26. N<iJezl k vychoclni zupe. Slusno 
te% :-;e zminiti 0 nejstarsim clamskem sboru "Libusi", ktery zarazen byl 
clne ~:? r'ijna 1'. 1t'7iJ, v bytu :Marie VOll1ackon~, eIslo 2. Prospect Lane, 
Ut':elem sborll toho b,ylo pesto,'ani telocYiku, zpevu a divaclla a poc1po
ron-ini se v nestesti a nemoci. Tr'eti mesic po s,'em zalozeni zNdil si 
sbor pro sve clenkyne sokobky st.ejnokroj, tak aby mohl zaroveil se 
Soh-oly u vei'ejnosti vystupovati. 

~lill10 Jednotu "Blesk" jsou v Baltimore jeste tyto spolky: 
"Vlastimila" (sesterska poclpol'ujici Jeclnota); "Ctirada", "Jaromira", 
"Z·lat:i. Praha", a "Baltimorske Vlasten ky" (jnclnota eeskych dam: J. C. D.): 

o o o 

o o 0 

o o o 

~ 
g~ 
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i 
I 
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i'ad,\' "Blanik" a "O:-;Yojenych" (C. S. P. ~.): clivadelni spolky ,/rludie", 
"Pl'alla" a "Vysehrad", je~ vsak jen nepatrllou cinnost' projevuji; 
"SYobodna obec", ku kte1'8 :-;e pi'idrll:}.il 1'. H)O:? chtmsky sbor "Os,'eta": 
hid ~,Baltimore" (Cesko-slo,'. bl'atrslGL podporujicf J ednota C. S. B. P. J.): 
loze .. Jarosla,' z Dube" (Jec1nota rraborittl): sbor "Cesko-mtrodniho 
hi'bituYa" a konec'ne "Patrt'>mit s,-oboc1omyslne skol,r". 

Y Baltimore vycluizel tel. tyc1ennik "Telegl'af". Prvni cislo vyslo 
15. c'C'l'\-na r. 1t'R9. Rf'digo,-al jej byyalJ~ knez .fan Hojda. Casopisu toho 
v~';;lo pouze 15 c-lsel. .\1imo to tHm ,'yC'lulzel ctrnacticlennik "Jednota" 
pl'lSpenlll1 ueskobratl'sk;ch presbytel'li a reform. l?astoruv a studentu. 
Pn-e Cislo vyslo 1'. 180-L Casopis ten zanikl koncem r. 1898. 



102 Dj ilil/ Cfvlinii ÁineHckj/ch.

Pak tam vycházel týdenník „NárodDÍ Noviny", vydávaný eským
tiskaským družstvem. List vycházel každou sobotu a první íslo vyšlo

v listopadu roku 1900. Byl to list demokratický, vnovaný zájmm
baltimorských ech.

Xíírodiií sí .. llolicinia \ llall imoi-c. Md.

V Baltimore je též silná eslcá, Iviitoliclíá obec, která založena byla

v. IsTO. Dne 23. ledna téhož roku svolal totiž Karel Baroch, pedseda
katolického spolku sv. Václava, jenž je nejstarším eským spolkem
v Baltimore, veejnou schzi, vf^ které usneseno, povolati eslcého knze,
což se i stalo.

192 D(5jiJl!l «"Cllll,!) • tJIIl!rick,l/ch. 
------------------.------

Pal\: tam vych~lzel t~\lennik ,,~arO(hli Noyiny", vy<hinll1Y ("eskYllI 
tiskai'skym dl'llzstn'll1. List ,'yeh~lzel kazdou sobotu ,L prnll cislo Y'yE.lo 
v listopadu roku HJOO. Byl to list demoluaticky, vE"'no\",my zajmtbn 
baltimol'sk.)tch Cechu. 

~:il"OdI11 SIll "Bol)('mia" \ Ba)limo.·C', ~Id . .. 
V l3altlmol'P je tez silmt epskcl, kiltoli('kc.~ obee, ktel'<1 z:lloZt'na byla 

1". 1 ;-\70. Dne ~3. ledna tehoz l'okn s\'olcd totiz Karpl BHrodl ~ pi"cdseda 
katoliekellO spolku S". V.lela ,"a, jl'l1Z .k nejstal'sim l'(':-·d\.)~lll spolkem 
\' Baltimore, YP1'('jnou sehuzi, ,'P kt<'l'l' llSlWSP1l0, poyola ti ('p: .. .;l,eho kneze, 
eoz sc i stalo. 
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Karel Barocli i jeho manželka Marie již zemeli. Vnuk jejich,

Jan J. Baroch, má kamenický a sochaský závod v Chester ulici,

v Baltimore a patí ku cesko-katolickému rytískému spolku sv. Václava.

Na podzim dne 26. listopadu svrchu eeného roku zavítal do

Baltimore P. Valentin Vacula (již zemelý), rodem z Moravy, jenž byl

v Lovani v Belgii na knze vysvcen. Na svátek Neposkvrnného poetí

Panny Marie konal kn-'. ten první služby Boží ve školní síni, kterou

mu Redemptoristé pi nmeckém kostele sv. Michaela penechali. Po
pldruhém roce koupil P. Vacula lutheránský kostel na Central avenue.

TMocxirna .lednolv .,l>lesk'' v líalt imorc. i\l<l

blíže Baltimore ulice, za $11.000, dal jej pro katolické bohoslužby upraviti

a dne 26. kvtna r. 1872. vysvtiti.

Avšak když se proti nmu postavili nkteí nespokojení osadníci,

opustil 11. íjna roku 1874. osadu sv. Václava a odebral se na západ,

odkudž r. 1876. do New Yorku pibyl.

Na jeho místo v Baltimore dosazen Nmec z ech, P. Alois Heller,

který spravoval osadu do 17. záí r. 1876.. uplativ vtší ás pevzatých

dluh. Po té odevzdal duchovní správu osady sv. Václava P. Aug.

Langovi, ale ordinariát arcibiskupský nechtl tohoto za faráe uznati.

Proto se Redemptoristé z osady sv. Michaela ujali osielé osady.

Karel Baroch i jeho manzelka ~lal'ie jiz zemi'eli. Vnuk jejich, 
.Tan J, Baroch, mil. kalllenicky it sochaJsk,y zayod v Chester ulici, 
,. Baltimore a patH l{u eesko-katolickemu l'ytil'sl\(~mu spolku sv. Vaclaxa. 

Xa pmlzim dne :W. listopadu s'Tchu l'eceneho roku zavital do 
B<1ltimor~ P. Valentin VllCU!a (jiz zeml'e}y), rodem z 1Iorayy, jenz byl 
,. LO\'ani v Belgii na kneze Y'ysvec:en. Xa snitek NeposlnTnEmeho poceti 
Panny ~rarie konal kne~ ten pITni slllzby Bozi ye skolni sini, kterou 
lUU Redemptol'iste pi'i nemeckem kostele Sy, ~fichaela pl'enechali. Po 
puldruhem roce koupil p, Vacnia lutlll'ninsky kostel na Central avenue, 

'l'i"!Ol'yil-ll<l ,1 pdnoty .. Bll'sk ,. y Halt iI11Ol'l'. Md. 

blize Baltimore ulice, za 811.000, dni je:i pro katolicke bohosluzby upraviti 
a dne 26. kvetna 1', 1872, vysvetiti. 

Avsak kclyz se proti nemu posta"ili nektel'i nespokojeni osadnici, 
opustil 11. H.ina roku 1874. osadu s'·,. Vachl,"a a oelebral se na zapad, 
odkuclz r. 1876. do ~ew Yorku pribyl. 

Na jeho misto y Baltimore dosazen Xemec z Cech, P. Alois Heller, 
kter,Y spra"oval osadu do 17. zaN r. 1~70 .. uplativ vetsi cast' pi'evzatych 
cllllhli. Po te odevzdal duchovni spraTu osady S'". Vaclava P. Aug, 
Langoyi, ale ordinariat arcibisln"!pslq~ nechtN tohoto za faraJe uznati. 
Proto se Redemptoriste z osady s\'. ~fichaela ujali osii"ele osady. 
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Tetím faráem byl od listopadu r. 1S77. P. Pr. Konec, Polák.

Dne 22. ervna r. 1879. nastoupil pak na místo duchovního správce

obce sv. Václava P. Jan Hojda, kterého z Cech povolal nynjší kardinál,

tehdejší arcibiskup Jakub Gibbons.

P. Jan C. Hojda se narodil roku 1H48. na Hvízdálce u Domažlic.

Vysvcen byl r. 1872. v Pi-aze. Zastával po svém vysvcení místo kaplana

jedné z pražských farností.

# # # #

# #
Karel Haroch a ielio manželka Mario.

V úad tom však dlouho nesetrval — pouze pl roku. Za svélio

pobytu v echách seznámil se s dívkou z prominentní rodiny v Praze,

Emilií Leichmanovou, s níž se dal po vystoupení z církve katolické

oddati v nmeckém lutheránském kostele. Po opuštní katolické farnosti

stal se Hojda zahradníkem. Z tohoto manželství Hojdova zrodily se

tyi dítky, které vesms zemely; matka též zemela.

Roku 1888. oženil se Hojda po druhé a dne 80. ledna roku 1893.

zavraždil v návalu šílenství dv ze svých dítek z druhého manželství.

Byl poslán do ústavu pro choromyslné do Spring Grove, kde zemel
roku 1898.

T1"etim fa1'ct:h·m byl od listopac1u 1'. IH77. P. 1111'. Konee, Polak. 

Dne ~2. ee1'vna 1'. 1870. nastoupil pak m1, misto duehovniho spravce 
obce sv. V uelava P , JaIl Hojdn, kte1'eho z:; (~('('h poyolal nynejsi kal'din{LI, 
tehdejsi a1'cibiskllP .Taknb Gibbons. 

P . Jan C. Hojda se na1'odil 1'oku H.;4t" na H vizdulce 11 Dom:.Lzlic. 
Vysvecen byl 1'. 1872. ,'Praze. Zasta,'al po sy(~ll1 vys,'eceni mlsto kaplana 
jedne z p1'azskJ~ch fa"rnosti. 

II 
II 

Karel Hal'och a jeho manzellm l\fal'ip. 

1111 

V 11l'ade tom vsak c1louho nesetrval - pouze pill 1'oku. Za s\-eho 
pobytu v Cechach scznamil se s c1ivkou z prominentni 1'oc1iny ,'Praze, 
Emilii Leichmanovou, s niz se dal po yystoupeni z ci1'kve katolicke 
oddati v nemeckem lutheranskern· kostele. Po opustlmi katol i('ke farnosti 
stal se Hojda zah1'adnfkem. Z tohoto manzclstvf Hojdova Z:;l'odily se 
t:tyl-i c1itky, kte1'c vesmes zemi-ely: matka tez zeml·ela. 

Roku 1888. ozenil se Hojda po druhe a dne ~O. ledna roku 1893. 
zav razdil v mivalu silenstvi dYe z:;e : .. .;yYch ditek z d1'ulH~ho manzelstvi. 
Byl pos!Ci-n do 11stav11 pro choromyslne do Spring Grove, kde zeml'el 
roku 1898. 



Star}' esko-katolicky kostel v Baltimore. Md.Starf cesko-katolicky kostel y Baltimore. ~ld. 



lí^t' Djiny echv Amerických.

Po odpadnutí P. Hojdy od víry, vypomáhali opt Redemptoristé

z osady sv. Michaela v osad sv. Václava, až dne 24. íjna r. 1880. byl

tam ustanoven faráem P. Jan Videnka.

P. Jan Videfika se narodil dne 24. prosince roku 1845. v Brn.
Zemel 29. kvtna roku 1885. v Reedsville v okresu Manitowoc ve

Wisconsinu.

P. Jan 'v^idenka, vysvcený v Americe, jenž spravoval osadu pouze

do l6. ervna r. 1882., kdy byl nucen vzdáti se eské fary v Baltimore,

odejel do okresu Manitowoc ve státu Wisconsin.

Nespokojenost" arcibiskupova s dosavadními eskými duchovními

správci osady sv. Václava dostoupila svého vrcholu a proto obrátil se

r. 1882. pímo na generála Redemptorist v ím s prosbou, aby mu
byl z ech poslán knz Redemptorista, který by se ujal správy katol.

ech v Baltimore.

Generál splnil prosbu jeho a dne 18. listopadu téhož roku pibyl

do Baltimore z Prahy Redemptorista (již zvnlý; P. Jan Jen, knz
v pravd ádný, narozený dne 16. záí roku 1817. v Kolín, v echách,
který byl dvakráte provinciálem a vícekráte rektorem jednotlivých klá-

.šter Redemptorist. Za pomocníka mu dán nmecký knz Redemptorista

P. Bedich Heun.

Že však P. Jen asto churavl, byl mu r. 1885. ješt ku pomoci

pidán P. Klem. Vlasák, jenž se narodil 23. listopadu r. 1826. v Beroun
a který pes 16 rok na Svaté Hoe v echách psobil.

Roku 1885. zakoupil P. Jen od universalist pkný kostel na

Baltimore ulici za % 21.000 a kardinál Gibbons jej 19. prosince r. 1886.

vysvtil. Starý kostel na Central ulici promnn pak v pknou školu.

Téhož roku koupen dm vedle nového kostela . 1210. na Baltimore ulici

za S7.500 a upraven za farní dm a klášter Redemptorist. Pro Školní

sestry zakoupen dm naproti novému kostelu za $4000.

P. Jen spravoval osadu až do 15. ervence r. 1888., kdy dán na

odpoinek. Zemel 12. bezna r. 1890. v kláštee Redemptorist v Port-

landu, v Kanad.
Nástupcem hodného tohoto knze stal se Nmec, P. Rhabanus Preis,

a ponvadž nebyl znalým eské ei, byl mu krom P. Vlasáka ješt
druhý knz Redemptorista ku pomoci dán, a to P. Josef Hild, narozený

2. ervence r. 1860. v Baltimore, který se tolik esky nauil, že mohl

esky kázati a zpovídati.

V pítomné dob spravuje obec sv. Václava opt knz nmeckého
rodu P. Eduard Hornung, který však rovnž nauil se esky, takže

mže katolickým echm slovo Boží esky kázati.

V Baltimore jest horlivých eských katolík veliká vtšina a proto

v osad sv. Václava vždy jsou farái dáni k ruce jeden nebo dva knží.

V poslední dob mu vypomáhali rev. J. V. Šott a rev. Jos. Mácha. Tento

poslední však psobí nyní jako svtský knz v osad Atwood, Kansas.

HHi Dejiny Gee/dw AmeriekYelt. 

Po odpaclnutf P. Hojcl'y oel vfry, y,Ypom(t!lali opet Redemptoriste 
z o~Hd'y SY. l\1ichaela Y osade sv. Vaclava, az dne 24. Njna r. 1880. byl 
tam u~tanoyen fanH'em P. Jan Videfika. 

P. Jan Videfika se narodil dne ::!4. prosince roku 1845. v Brne. 
Zpml'el 29. kvetna rokll 1885. v Reeds\Tille y okresu Manitowoc ve 
'VisC'on~inu. 

P. Jan Videiika, vysveceny v Americe, jenz spl.'avoval osadu pouze 
do 16. eervna r. 1882., kdy byl nucen vzdati se ceske fary v Baltimore, 
oclejel do okresu Manitowoc ve statu \Visconsin. 

~espokojenost' arcibiskupova s dosavadnimi ceskymi duchovnimi 
~pravc.:i osady sv. Vaclava dostoupila sveho vrcholu a proto obratil se 
1". 18~2. pNmo na generaJa Reclemptoristu v Rime s prosbou, aby fiU 

byl z Cech poslan knez Redemptorista, ktery by se ujal spnLvs katol. 
CpC'hu v Baltimore. 

General splnil prosbu jeho a dne 18. listopadu tehoz roku phbyl 
do Baltimore z Prahy Redemptorista (jiz zYecnely) P. Jan Jene, knez 
Y prn nle !'adny, nal'ozeny clne 16. zaH roku 1817. v Koline, v Cechach, 
kter.v byl dvaluate pl'ovincialem a vicekrate l'ekto1'em jednotlivych khi
steru Reclemptol'istu. Za pomocnika m u chill 1l(~mecky knez Redemptorista 
P. BecHich Heun. 

Ze vsak P. Jene casto chu1'avel, byl lUU 1'. 1885. jeste ku pomoci 
pl-ichin P. Klem. Vlasak, jenz se narodil 23. listopac1u r. 1826. v Beroune 
a kterf pl'es 16 l'oku na Svate HOl'e 'v Cechach pfisobil. 

Roku 1885. 7.akoupil P. Jenc ocl uni\Tel'salistfi pekny kostel na 
Baltimore lllici za S 21.000 a kardillal Gibbons jej 19. prosince r. 1b~u. 

V;ysvEtil. Stary kostel na Central ulici promenen pak v peknou skolu. 
rrehoz l'oku koupen c1l\m veclle noveho kostela e. 121(,. na Baltimore ulici 
/'H Si.;)OO a upraven za farn! dum a klci;te1' Redemptoristu.. Pro f;kohli 
S(\~tl'Y zakoupen dum naproti llovemu kostelu za $JOOO. 

P. Jenc spravoval osadu az do 15. c'ervence 1', 1t)S8.. kdy chin ni:\, 
oclpoc·inek. Zeml'el 1~. br'ezna 1'. 1890. v khtstel'e Redemptoristfi y Port
lanelu, v Kanade. 

~astupcem hodl}eho tohoto kneze stal ~e Xemec, P. Rhabanus Pl'ci~, 
H ponevadz nebyl znalym ceske !'eci, byl mu krome P. Vlasaka jeste 
clruhy knez Redemptorista ku pomoci d<ill, a to P. Josef Hild, na1'o7.enY 
:2. ('pl'vence 1'. 1800. v Baltimore, kte1'Y ~e tolik eesky nancil, ze mohl 
('esky Intzati a zpovldati. 

V pl-itomne dobe spravuje oboe S'". Vaclav<l. opet knez nemeckeho 
rouu P. Eduard Hornung, ktery "sal\: 1'0YlH~l. naueil se eesky, takze 
llluze katolickym Cechum slovo B0l.i eesky k{l~ati. 

V Baltimore je~t horlivych ceskyeh katoliku velilni vet;ina a proto 
\' o:-:;ade ~V. Vaclava yzdy jsou fal'al'i dani k 1'uce jeden nebo elva kncM. 
V po:-;leelni dobe mu vypom{Lhali rev . .T. V. 80tt a rev. Jos. Macha. Tcnto 
po~lf'c1ni vsak pus obi nyni jako syet~ky knE>7. v osade Atwood, Kan~as. 
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Mezi upímné echy a horlivé pracovníky na poli národním a

náboženském v Baltimore, Md., patí bez odporu Josef Fr. Šimánek
H Josef V. ihák.

Josef Pr. Šimánek narodil se dne 24. listopadu r. 1851. v Lažanech
Desfours v echách ve vísce mezi Horažovicemi a Nepomukem. Jako
jeho bratí, otec, dd a pradd, tak i on vyuil se emeslu kováskému.

Nová lesko-katolická šUo'a s prozatímním kostelem nahoe \- Baltimore, Md.

Dne "22. kvtna r. 1870. pibyl do Baltimore. Aby se rychle piuil
anglickému jazyku, tu chodil s krajany J. V. ihákem, Janem J. Kašparem
a lékárníkem Jos, Stíchou do veerní nmecko anglické školy.

Uastnoval se ile spolkového a národního života. Byl po ti roky
v sokolském spolku; když ale spolek tento, jenž má býti nositelem
národní myšlenky, vzal na se ráz amerického atheistického svobodáství^
vystoupil ze spolku.

Jan Habenicht. — Déjlny echv Amer.

Stdt 11£"1)·!Jland. 197 

1fezi upHmne Cechy a horlin~ pracovniky na poli narodnfm a 
llabozenskem v Baltimore, Md., pati'} bez odporu Josef Fr. SinuLnek 
a Josef V. Cih'k. 

Josef Fr. Simanek nal'odil SP dne 2-1. listopadu r. 1851. v Lazanech 
Desfours v Cechach ve yisce mezi Horazd'ovicemi a Nepomukem. Jako 
jeho bratfi, otec, ded a praded, tak i on vyucil se l'emeslu koyaI·skemu. 

KoY:! i'-esko-l,atolick:t skola s prozatfmnfm kostelem n'ahol'e Y BaltimOl'e, l\Id. 

Dne 22. kvetna r. 1870. pHbyl do Baltimore. Aby se rychle pfiucil 
anglickemu jazyku, tu chodil s krajany J. V. Cihakem, Janem J. Kasparem 
a~ lekarnikenl Jos. Sticll0U cl0 veceI·ni nelnecko-anglicke skolJT • 

Ucastfioval se cile spolkoveho a narodniho zivota. Byl po tH roky 
Y sokolskem spolku; kdyz ale spolek tento, jenz 111a byti nositelem 
wlrodni myslenky, vzal na se I'az americkeho atheistickeho syobodarstvi 
vystoupil ze spolku. ' 

Jan Habenicht. - Dtljiny (Secht'tv Amer. 
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Roku 1875. oženil se J. F. Šimánek s Frantife>kou Tichou a téhož

roku stal se lenem esko-katolického spolku sv. Václava.

Dne 24. íjna r. 1875. založil ješt s jinými mladými muži první

esko-katolický rytíský spolek sv. Václava v Americe. Ze zakládajících

len zmínného spolku žije posud pouze on a jeho pítel Jos. V. ihák.
Roku 1876. ztratil svoji cho i dítko, jež zemely na žlutou zimnici,

a on sám touž nemocí na smr onemocnl, ale pozdravil se.

Roku 1878. oženil se podruhé, pojav za manželku Annu, rozenou

Kálalovou, pocházející z Bránic, kraje táborského.

Od svého píjezdu do Baltimore pracoval piln v rzných kováských
závodech, až roku 1888. vystavl si vlastní dílnu na rohu Ashland a

Chapel ul. a vedle dílny obydlí.

Je lenem nkolika esko-katolických spolk a dvakráte byl zvolen

za delegáta do gen. sjezd I. Ú. J., jakož i do jiných spolkových iiad.
Byl neúnavným pracovníkem v rozšiování dobrého tisku, a každá šle-

chetná myšlenka národní našla v nm podporu. O nm je možno zpívati:

,,Není muže nad kováe, on je vždycky pímé tváe "

Jos. V. ihák narodil se 17. dubna r. 1856. v Kuei blíže Milevska.

U vku 16 let pijel do Baltimore, kdež provozoval krejovské emeslo.

Jest lenem spolku sv. Václava, ís 22., jehož údy mnohokráte vyslán

byl jako delegát do generálních schzí I. U. Jednoty. Byl též místo-

pedsedou a posledn II. editelem I. U. Jednoty.

Jak již uvedeno, byl spoluzakladatelem prvního rytíského spolku

sv. Václava v Baltimore, Md. Jak v esko-katolické osad, tak

i v život spolkovém, vždycky svdomit a nezištn ve prospch svých

krajan pracoval.

V záí r. 1903. dostavna byla v osad sv. Václava v Baltimore

nádherná a nákladná esko-katolická škola, budova to velice modern
zaízená, o 12 uírnách. Ve tetím poschodí je veliká sííi, jež slouží nyní

za kostel.

Do eské katolické školy chodilo roku 1905. 840 dítek, které vy-

uovalo 8 sester z ádu Notre Dáme.
V msíci kvtnu roku 1907. ustanoven byl pi osad sv. Václava,

po odchodu rev."lE. J. Hornunga, faráem rev. Jos. F. Šott, jemuž

dáni byli ku výpomoci rev. Václav Supík a rev. Václav Melichar.

Tento knz je ^mezi katolickými echy |znám jako neúnavný misioná

a spisovatel.

Rev. Václav Melichar, jehož obraz jsme již díve v tomto sešit

pinesli, narodil se 18. dubna r. 1847. v Malechov, blíže m.sta Klatov,

kamž se rodie jeho pozdji pesthovali. V Klatovech chodil do obecné

školy, pak na reální a konen do gymnasia, kdež psobili jako profesoi

otcové Benediktini. Studoval s prospchem výborným.
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R,o\{u H375. ozenil ~e J. F. SiIl1<Lnek s Franti~kou Tichou a tehoz 
roku stal se clenem cesko-katolicl\Aho spolku sv. Vaclava. 

Dne ~4. Hjna 1'. 1875. znlozil jeste s jinymi mlndymi muzi prvui 
cpsko-katolicky rytil'sk.J~ sp01ek SY. Vaclava v Arum'ice. Ze zakladajicich 
(-1enu zminelH~ho spo1kn zije posuel pouze on a jeho pl-itel Jos. V. Cihak. 

Roku 1870. ztl'ntil syoji chot' i ditko, jez zellll'ely un zlutou zimnici, 
a on sam touz nemoci na sml'f onemocnel, ale pozdrayil se. 

Roku 1878. ozenil se podl'uhe, pojav za manzelku Annu, rozenou 
I\<llalovou, pochazejici z Branic, kraje taborskeho. 

Od syeho pHjezelu do Baltimore pracoval pilne v ruzn.)~ch kovai'sk,}\:h 
zavodech, az roku 1888. yystavel si vlastni dllnu na rohn Ashland a 
Chapel ul. a veelle dilny obydli . 

. Je clenem nekolika cesko-katolickych spolku a dyakrate byl7,yo1en 
za delegata do gen. sjezdu I. U. J., jakoz i do jinych spolkovych -6i·adu. 
Byl neunavnym pracm'nikem \' rozsi!'ovani dobreho tisku, a kazda sle
chetna myslenka narodlli nas1a v IH~m podporu. 0 nem .ie mozno zpivati: 
,.~eni muze nad kovai'e, on je vzdycky prime tval'e ..... " 

Jos. V. Cihak narodil se 17. dubna 1'. 1856. v Kucel'j blize Mileyska. 
U yeku 16 let pHjel do Baltimore, kdez provozoval krejeovske l'emeslo. 
Jest clellem spolku SY. Vaclava, cis ~2., jehoz udy mnohokrate yyslan 
b;d jako delegat do genenllnich schuzi I. U. Jednot;r. Byl tez 111isto· 
pi'eds('dou a posledne II. i'editelem I. U. Jednoty. 

Jak jiz uvedeno, byl spoluzakladatelem prvniho l'ytii'skeho spolku 
sv. Vaclava \' Baltimore, ~fd. Jak v cesko-katolicke osade, tak 
i v zivote spolko\-em, yzd~-ck~' syedomite a nezistne ve pl'ospech sy.)~ch 
krajanu pl'acoYal. 

* * * 
Y zaN r. 1803. dostavena byla \' osade S\'. Viidava v Baltimore 

na,dherna a lUlkladna c-esko-katolicki skola, budoVCl to velice moelerne 
za:Nzena, 0 12 uCll'nach. Ve U'etim poschodi je velika sift, jez slouzi nyni 
za kostf-.'l. 

Do ceske katolicke skol;y chodilo roku 1905. 840 ditek, ktel'e \'y
u(:oYCllo 8 sester z hldu Notre Dame. 

V mesici kn~tllu !,oku 1907. ustnnoven byl pH osade sv. Vaclaya, 
po odchodu rey::E. J. Horllunga, funa'em rev. Jos. F. Sott, jemuz 
(Uni byli ku ,'ypomoci rey. Vclclav Supik a rev. Va,clav ~lelichar. 

Tento knez .ie ~mezi katolickymi Cechy /znam ja1{0 neunavny misionar 
a :o;pisoYatel. 

Hey. V~icla\' ~Ieli<.:har, jchoz obl'az jsme jiz eli'h'e Y tomto sesite 
pI'inesli, narodil se 18. duhna 1'. 1847. Y ~falechove, blize mesta Klatov, 
h:amz se rodiee jeho pozdeji pl'estehovali. V Klatoyech chodil do obecne 
skoly, pak na re,llni a konecne do g-;ymllasia, kdez pusobili jako profesol'i 
otcon'· Benediktini. Studoya1 s Pl'o:-:p{\('hem vYbol'n;)'m. 



Josef Fr. Siniiim .loscr v. ciii.-ik.
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Roku 1867. vstoupil do ehole sv. Alfonse Liguori. Noviciát konal

v Katzelsdorfu u Nového Msta v Dolních Rakousích, eholní sliby složil

r. 1H68. v Mautrav ve Štýrsku a vnoval se tam filosofii a theologii až

do roku 1873. Vysvcen byl 21. záí r. 1872. tamtéž biskupem Janem
Zvergerem.

Po té poslán byl od pedstavených svých do Litovle nu Moravu,

kdež konal misie až do r. 1880.

Také v rakouském vojsku sloužil jako vojenský kaplan, pokud se

toho žádalo, celých dvanáct let.

Roku 1880. dostal se na Svatou Horu, pak na krátký cas do Koclíova

u Svitav na Morav, pak opt na Svatou Horu, kde neúnavn p.sobil

až do do r, 1890. Téhož roku povolali ho jeho pedstavení do Vídn,

aby pracoval na kazateln a ve zpovdnici.

Roku 1893. byl opt od svého provinciála na Svatou Horu poslán

k pracem misijním. Mimo misie po všech dioecesích eských, dával

duchovní cviení knžím a eholím eským i nmeckým a ídil III. ád
sv. Františka.

Roku 1897. opt poslán byl od svých eholních pedstavených

za misionáe do Litovle na Moravu.

Roku 1901. zase povolán byl do Vídn jako e.ský kazatel. Roku 1904.

však dostal naízení od svého generála, Matje Rausa, aby se odebral do

} Ameriky a tam konal misie.

I
Dne 5. kvtna 190.4. pibyl do Ameriky. Naped byl v New Yorku

la nyní psobí v Baltimore, Md. Je to velmi inný a horlivý eský knz.

} Vykonal na pl tvrtého sta misií a di cliovní( h cviení.

Zde v Americe blahodárn jako misioná psobil ve v.šech tém
i'elnjších mstech — v osadách eských a slovenských.

* *

}
• V osad sv. Václava v Baltimore, Md. jest esko-katolirkých spolk

'mužských i ženských celá ada a sice:

Spolek sv. Václava, ís. 22. I. Ú. J., nejstarší to spolek katolický

v Baltimore; spolek s^•. Josefa, jenž též patí k I. Ú. J. : spolek rytí
*sv. Václava ís. 61.: spolek sv. Vojtcha ís. 209.: spolek sv. Štpána
ki'ále: spolek ssv. Cyrilla a Methodje: spolek sv. Jana Nepom. : 0. .
K. P. spolek sokol Karla IV.: si)olek ssv. Petra a Pavla ís. 29., Katol.

Dlník; spolek myslivc sv. Jií; spol<>k mládenc sv. Noi-berta: spolek

Veterán maršála Radeckélio, ís. 1.

Ženské spolky : Spolek sv. Alžbty; spolek panen blahoslavené

Anežky eské ís. 18. Ú. J. Ž. A.: spolek sv. Anny: spolek sv. Ludmily;

spolek Panny Marie Ustaviné Pomoci ís. 74. Ú. J. Ž. A.; Pvfcký
sbor sv. Cecilie; Katolický ochotnický sbor osady sv. Václava a Oltání

spolek.

:!O() lJejin;1j Uechitv AmerickYch. 
------------------------

Roku 18G7. \'stoupil do 1'e1101e sv. Alfonse Liguori. Noviciat konal 
\. Katzelsdorfu u Non~110 Me~ta v Dolnich Rakousich, 1'eholn1 sliby slozil 
r. lH68. v ~'lautra\Te ve StYl'~ku a venoyal se tam filosofii a theolog-ii az 
do roku 1873. Vysyec~'n byl 21. zai'i r. 1872. tamtez biskupem .Ill nem 
Zvt·rgerem. 

Po te posbi,n by1 od pJ'edstavenych svych do Litovlp na ~lol'avu, 
kd('~ konal misie az do 1'. lRHO. 

Take v rakouskem vojsku SIOllzil jako vojensky kaplan, pokutl se 
tulIo zadalo, celych dvamict let. 

Roku 1880. dosta.l Sf' na Svatou Horu, pak na kratky eHS do KoeHl'oy,"\, 
11 Svitav na :Morave, pal\: opet 11(1 Svatou Horu, kde neunavne pusobil 
:17. do do r. 1800. 1'\~ho~ l'oku povolali ho jeho pI'edsta\'eni do Vidne, 
n.b.v pracoval na kazatelnp a ve zpon~dnici. 

Roku 1893. byl oppt od s\'eho pI'ovinciala na S\'atou Horu poshtn 
k pracem n:lisijnim. :r..linio misie pn \'~eeh dioecesich l·esk.)~eh, (hint! 

. duchoVlll cviceni kne~im a l'eholim l·esk.J~m i IH~llleckym a Hdil III. hid 
sv. Frantiska. 

Roku 1897. opet poslan byl od sv.)~ch i'eholnich pl'edstavenych 
za misionaJ-e do Litovlp 11<1 l\lora \'11. 

Roku 1901. zase po\'oi<in byl do Vidne juko eeskJ~ kazate1. Hoku Hl04. 
\'~ak dostal ll<ll'fzenf od s\-eho generala, :r..1ateje Rau~a, ab,\' SC' odd)l'al do 

l A llwl'ik'y a tam kona 1 misie. ! Dne 5. kvetna lUo.-L pl·ib.Y1 do Ameriky. Napl'ed byl y New YOl'ku 
r.lI nynf pusobi v Baltimore, lYld. .1e to vehni {'illny a horlh'Y · (·p-.;kY kn{'z, 
r V.vkonal n:t pUl ctn teho ~ta, misii H <11 dlOynkh e\-il-<-'l1l. 

Zde \' Amel'ice blahod,tl'np jako llIi~iomli' pu~obil yp Y~l'('h temel' 
i t,p!nej;fch mpstech - v ()~(\d{LCh t'('~kych a ~lo"ensk.Y('h. 

* * 

y o~ade ~v. V ada \ ',1 v Baltil1lol'P, 11<1 . .ie~t t·e~ko-k<ltoli('h:.)~eh ~polku 

']Iluz~kych i zenskych ('pl,\ i'alIa a ~ice : 

SpoJek S\'. Yat'laVfI, l'i~. ~:!. 1. D . .T., nej.;tal'Sl to spoh-k lwtolieky 
\- I{altimol'e; spoh·k SY . .fo~ef<l, jPll~ tel. patH k I. U. J.: ~po!('k l'ytiHi 

. ~v. V acla\,<l ('i~. G 1.: ~p()lf'k ~v. Vojtl'cha ei~. :!;,U.: ~polek ~\'. St?>p,ina 
knile: spolek ~~Y. Cyrilla a :\lethodt>,ie: spolek sv. JHlW -:\epolll.: l'. l~. 

' K. P. ~polek ~okolu Karla [V.: ~polE'k ~~Y. Petra a PH YIn t'i~. ~!)., Katol. 
. l)?lnfk: spolek ni'y~li\'('u s\'o .TiN; spolck ml{ldencu ~Y. ~orbf'l't:l: ~p()lpk 
v('tp]',inu marsaJa Ra(le('I{(~ho, t'f~. 1. 

Zpnske spolky: Spol<>k ~\'. AI7.bety: spolC'k pancn hlahosl<lYP\1(' 
A11l'~k'y Ce~ke (.,i~. 18. t . .1. Z. A.: ~polE'k :-;\'. Anny: ~polpk ~\' . Ludlllil.\": 
~l>()lf.>k PaullY .J1(1ri(' P~ta\'it'ne POlllo('i (~i:-;. 7·1. U .• T. Z. A.: p;'''t cky 
~b()l' S\·. Cecilil-': Katolid\.v o('hotni('ky ~bor os:ul,Y ~\' . Y'ac1a\'lI a Olt,i:i-ni 
:-; polek , 

-x- -1(-

* 
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Krom katolického kostela jsou v Baltimore ješt dva kostl.v

eských evanj^elík, kteí poali pracovati v létech 1890.

Dne 22. dubna roku 1890. založen tam eský sbor a k amei'ickýin

(baltimorským) presbyteriánm pipojen. Jméno sboru jest: ,,Presbytern

církev esko-moravských bratí".

Pispním presbyterní spolenosti v Baltimore a píznivc mezi

Amerikány v New Yorku a Philadelphii zakoupeno stavební místo za

$3.500 a dne 15. kvtna r. 1898. byl položen základní kámen ku kostelu,

který odevzdán svému úelu 16. íjna r. 189H. Vystavn byl za $12.0(K).

Stojí na rohu Ashland avenue a Washingtonovy ulice.

Pastorem této eské obce jest Václav Vank, bývalý svobodomyslný

redaktor ,,Chicagských list", jenž se narodil r. 1862. v Domažlicích.

Studoval gymnasium ve zmínném mst; po té pobyl 3 roky na universit

v Praze. Pibyv do Ameriky a to do Chicaga, stal se redaktoreni

,,Chicagských list": po té methodistským kazatelem ,,Husova methodist-

ského sboru v Chicagu". Roku 1894. nastoupil v úad presbyterního

kazatele v Baltimore.

Druhý eský evangelický sbor byl založen Methodisty. Kazatelem

je Fr. D. ada.
V únoru r. 1892. zakoupen pozemek za $2.900 na Washington ulici,

na nmž vystavn kostel za $15.000. Kostel ten zván jest eský method.

evangelický chrám ,,Hora Tábor".

Ješt jedna, ovšem menší eská osada ve státu Maryland. je

v nedalekém mst Curtis Bay, kde byl založen spolek ,,eské ženy

a dívky (J. . D.) a kde zastoupena je jednota . S. P. S. ádem „Curtis

Bay", který r. 1900. vystavl si malou sin.

V Curtis Bay žije asi 110 eských rodin: pracují v tamních

továrnách.

:;O} 

Krome katolickeho kostelu j: .. wu " 13altimol'p jeste rlva ko:-;tpl.v 
ceskych entngelildi, kteN poeali pl'acovati " letech 1890. 

Due 2~. dubna roku 1890. zalozen tam (',p~ky :-;bor a k amedck~~1ll 
(bultimorsl{.)hn) pre~b~'terianlim pi·ipojen . .TlI}f~nO :-;horu jest: "Presbyterni 
cirke,' cesko·llloravsk.}~ch bratf!". 

PHspenim presbyterni spolecnosti " Baltimore a pHznivcli mezi 
Allleril\(tll~r " Xew' Yorku a Philadelphii zakoulleno stavebllf mfsto za 
$3.500 a dne 15. kvptna r. 1898. byl po!ozen za.kladni kamen ku kost~\lu, 
kter.)' odeyzelan S\,(~lllU ucelu 16. Hjnet 1'. l~gH. Vystayen byl za $1~.t)oO. 
Stoji net rohu Ashland avenue a 'VashingtonoY.Y nlice. 

Pastorem teto ceske obce jest V.tcla.y Vanek, bJ~yaly svobodomy:-;lIlY 
redaktor "Chicagskych listli", jenz se narodil 1'. 1862. v Domazli(·ich. 
Studoyal gymnasium ye zminenem meste; po te pobyl 3 roky na universit~ 
v Pl'Hze. Pi'ibyy do Amel'ik;y a to do Chicag-a, stal se redakton~m 

"Chicagskych listli"; po te methodistskym kazatelem "Husova methodist
skeho ~boru ,- Chicagu". Roku 1894. uastoupil "l.Had presbyterniho 
kazatele " Baltimore. 

Druh~~ eesk~~ evallgelickJ~ sbor b~'l zalozen ~Iethodisty. Kazatelelll_ 
je Fr. D. Cada. -

V l.lnoru r. 1892. zakoupen pozemek za ~~.uoo na'Vashington ulid, 
na n?nnz vystayen kostel za $15.000. Kostel ten zvan jest Cesky method. 
e,Tangelicky chram "Hora Tabor". 

Jeste jedna, ovsem menM ceska osada ,'e statu :Maryland. je 
v nedalekem meste Curtis Bay, kde byl zalozen spolek "Ceske ~en.Y 
a divky (J. C. D.) a kde zastoupena je jednota C. 's. P. S. htdem "Curti~ 
Ba~T", kterJ~ r. 1900. vystavel si malou sin. 

V Curtis Bay zije asi 110 cesk~~ch rodin: pracuji v tami1kh 
tovarnach. 





Stát Massachusetts.

stát Massachusetts jeden ze 13 pvodních stát Unie, hranií na

severu s Vermontem a New Hampshirem, na východ s atlantickým

oceánem, Rhode Islandem a Conneticutem a na západ s New Yorkem.

Je rozdlen na U okres, mí 8,040 tvereních mil a ítá 2,805,346

obyvatel.

Ve státu Massachusetts jsou tyto eské osady: ve mst Boston

v okresu Sufolk, ve mst Somerville v okresu Middlesex, v New

Bedford v okresu. Bristol, ve Westfield v okresu Hampden, ve msteku
Turner Falls v okresu Pranklin a ve msteku Merrick v okresu

Hampden.
V Boston (má 560,892 obyv.) žije asi 80 eských rodin. Jsou

po všech tvrtích rozptýleny. Nkteré rodiny nemají již žádné lásky

k eskému jazyku. Jest tam sice nkolik eských spolk, ale jeden

pracuje na úkor druhému, neb bostonští eši jsou velmi nesnášenliví.

V Bostonu a jeho pedmstích posuzují se totiž dle kabátu, a když má
jeden lepší než druhý, již není jeden druhému roven. První eši, mezi

nimiž bylo nkolik eských žid, pibyli tam r. 1849.

Nkolik eských rodin jest též v blízkém mst Somerville (má

61,643 obyv.). Je tam spolek ,,Josefa Náprstková" (J. . D.)

Do msta New Bedford (62,442 obyv.), jež jest z polovice fran-

couzské, pibyli první echové teprve roku 1876. Žije tam asi 96 eských

rodin, jež nejvíce pracují v tkalcovských továrnách, kterých je v New
Bedfordu a ve státu Massachusets veliké množství.

Mnoho eských tkalc pisthovalo se do Bedford z Augsburku,

pak z nmeckých tkalcoven v Rakousku.

Tím se vysvtluje, že jest vtšina bedfordských ech smýšlení

sociáln-demokratického a že jim zdejší vládní soustava se svobodou

tiskovou a všeobecným hlasovacím právem není dost dobrou. Nevede se

jim však valn, ponvadž jest tam dlník pebytek, a výdlky nejsou

tak skvlé.

Stat Massachusetts. 

Stat ~Iassachusetts jeden ze 13 puxodnich statu Unie, hranici na 
~everu s Vermontem a New Hampshirem, na vychode s atlantickym 
oceanem, Rhode Islandem a Conneticutem a na zapade s New Yorkem. 
Je rozclelen na l-l okresfi, mel'i 8,0-10 etvereenich mil a eita :2,S05,H46 
oby,-atelu. 

Ve statu ~\assachusetts jsou tyto c'eske osady: ~:e illeste Boston 
,- okresu Suffolk, ,'e meste Somerville v okresu ~Iiddlesex, " New 
Bedford v okresuo Bristol, ,'e Westfield ,- okresu Hampden, ye mestecku 
Turner Fal1s Y okresu Franklin a ve mestecku Merrick v okresu 
Hampden. 

V Boston (rna 560,892 obJ-y.) zije asi 80 ceskych rodin. Jsou 
po ,'sech ctvrtieh rozptYlen;y. Kektere rodiny nelllaji jiz zadne lasky 
k ceskemu jazyku. Jest tam sice nekolik ceskych spolkfi, ale jeclen 
pracnje na uko1' druhernu, neb boston~ti Cesi jsou yelmi nesna~enlivi. 
V Bostonu a jeho predrnestich posuzuji se totiz dIe kabatu, a kelyz rna 
jeden lepsi nez cll'uhJ~' jiz neni jeclen clruhemu ro,'en. Prvni Cesi, mezi 
nimiZ b;ylo nekoHk ceskych zidfi, pi'ibyli tam 1'. 18-10. 

Nekolik c'eskych rodin jest tez v blizkem rneste Somervil1e (rna 
61,6-13 oby\'o.). Jp tam spolek "Josefa K aprstkova" (J. C. D.) 

Do lllesta New Bedford (6:2,-1-1:2 ob;yv.), jez jest z polovice fran
conzske, pi'ibyli prvui Cechove teplTe roku 187G. Zije tam asi 96 ceskych 
rodin, jez nejyice pracuji ,- tkalco,'sk.)~ch to,'a1'nach, kterych je y New 
Bedfordu a "e statu l\lassaehuset~ vel ike rnnozst,-i. 

Mnoho ce~kych tkalcu pl'isteho,'alo se do Bedford z Augsburku, 
p<1 k z nerneckych tkalcoven v Rakousku. 

Tim se ,-ys,-etluje, ze je~t vet;ina bedfol'clskych Cechfi smysleni 
socialne-dernokratiekeho a ze jim zelejsi yladni sonsta,'a se svobodou 
tisko,'ou a ,'seobecnym hlaso,-acim pnh'em neni clost clobl'ou. N e,'ede se 
jim vsak ,-alne, ponevadz jest tam delnikfi pi'ebytek, a vJ~clelky nejsou 
tak skvele. 
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Mají tam r. 1883. založený ád „Bratí ku pedu!" (. Sj P. S.)

a „Borovanskou lípu" (J. C. D.l. Mimo to jest tam „Sokolský sbor",

který však jen živoí a ,,esko-slovanský svépomocný spolek", který

má svj dm, v nmž od r. 1897. až do r. 1902. ád ,,Bratí ku pedu I"

své schze konal. ád ten ml svoji sin, avžak r. 1897. pro nesrovnalost'

sv3'ch len musil budovu prodati.

Roku 1901. jednáno v^ak o tom, aby eské spolky bedfordské

vystavly si novou sífi, ponvadž budova ,,Cesko-slovanskébo svépomoc-
ného spolku" jest malá. A skuten již r. 1902. zmínný ád vystavl
novou a dosti úhlednou budovu.

Ve Westfield žije na 70 eských rodin, jež tam zarazily roku 1897.

ád ,,Tomáš Jefferson" (. S. P. S.), který koná své schze v Národní
budov. Dále je tam spolek ,,Hvzda svobody" (J. . D.) a ,,Tlocviná
jednota Sokol", jež byla zaražena 6. prosince roku 1883. Má 2G len
a svoji sífi.

Asi 50 eských rodin žije v Turner Falls, zamstnaných v tamních

továrnách. První rodiny tam pibyly roku 1870. Jsou tam dva eské
katolické spolky: ,, Spolek sv. Václava" a ,, Spolek sv. Jana Nepom.",
patící k I. Ú. J. Msteko bylo založeno r. 1868.

52 eských rodin žije v Merricku, kamž pibylo r. 1871. z New
Yorku prvních deset rodin.

Vtšina ech v Merricku nejdíve vyrábla doutníky; pozdji se

chápali jiných emesel, takže dnes tam echové pracují ve všech oborech

malého prmyslu, a hlavním zamstnáním jejich jest dosud doutníkáství.

Majetek, jejž vlastní tchto 52 rodin, má ceny asi 100,000 dollar, což

znamená prmrem asi 2000 dollar na rodinu. Ze majetek ten jest

stejnomrn rozdlen, tomu nasvduje ta okolnos, že mezi tmi 52 ro-

dinami jsou jenom dv, které žijí v domech cizích.

Mají tam dosti velkou a pknou sífi, vystavnou tlocviným spolkem

,, Karel Havlíek" za 10,000 dollar, v níž je tlocvina, tanení sin

s jevištm, místnost' pro spolkové schze, nálevna a byt pro domovníka.

Mimo to mají svj vlastní hudební sbor, který úinkuje pi všech jejich

zábavách y vydržují si eskou nedlní školu.

Málo kdo z nich zstal vren víe svých otc a o kostel vtšina
z nich nedbá. Za to pstují tam esko-americký spolkový život, s jeho

zaasté pochybeným vkusem. Z tamních spolk pedním jest spolek

„Svornos" (J. . D.).

Merrick jest od Spriugfield oddlen pouze devným mostem.

Tam však žije jen málo ech.

204 IJejfny UeclttlV Americkych. 
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:Maji tam r. 1883. zaJozeny l'ad "EratH ku pl'edu!" (C. S" P. S. ) 
a "Borovanskou lipu" (J. C. D.), Mimo to jest tam "Sokolsky sbor", 
ktery vsak jen zivoH a "Cesko-slovansky svepomocny spolek", ktf'ry 
rna svftj dftm, v nemz od r. 1897. az do r. 1902. hid "BratH ku predu!" 
sve schftze konal. Rad ten mel svoji sin, aviSak r. 1897. pro nesrovnalost: 
sVJ1ch clenft musil budovu prodati. 

Roku 1901. jedmino v~ak 0 tom, aby ceske spolky bedfordslH~ 

v;ystavely si novou sin, ponevadz budova "Cesko-slovanskeho svepomoe-
1H~ho spolku" jest mala. A skutecne jiz r. 1902. zmineny hid VystHV(.l 
novou a dosti uhlednou budovu. 

Ve Westfield zije na 70 ceskych rodin, jez tam zarazily roku 18n;. 
:hid "Tomas Jefferson" (C. S. P. S.), ktery kona sve schftze v Narodni 
budove. Dale je tam spolek "Hvezda svobody" (J. C. D.) a "Telocvi('na 
jednota Sokol", jez byla zarazena 6. prosince roku 1883. Ma 20 cleml 
a svoji sin. 

Asi 50 ceskych rodin zije v Turner Falls, zamestnan)~ch v tamnich 
tovarnach. Prvni rodiny tam pNbyly roku 1870. Jsou tam dva ces]n~ 
katolicke spolky: "Spolek sv. Vaclava" a "Spolek sv. Jana Nepom. ", 
patfici k 1. U. J. Mestecko bylo zalozeno r. 1868. 

52 ceskych rodin zije v Merricku, kamz pfibylo r. 1871. z New 
Y orku prvnich deset rodin. 

Vetsina Cechft v Merricku nejdflve vyrabela doutniky; pozdeji se 
chapali jinych remesel, takze dnes tam Cechove pracuji ve vsech ObOl'pch 
maleho prftmyslu, ac hlavnfm zamestnanim jejich jest dOHUd doutnikarstd. 
11ajetek, jejz vlastni techto 52 rodin, ma ceny asi 100,000 do11arft, coz 
znamena prftmerem asi 2000 dollarll na l'odinu. Ze majetek ten jPst 
stejnomerne rozdelen, tomu nasvedcuje ta okolnost', ze mezi temi 52 1'0-
din ami jsou jenom dve, ktere ziji v domech ci7.ich. 

Maji tam dosti velkou a peknou sin, vystavenou U~locvicnym spolkelll 
"Karel Havlicek" za 10,000 dollarll, v niz je telocvicna, tanecni sifi 
s jevistem. mistnost' pro spolkove schftze, nalevna a byt pro domovnika . 

.l\Iimo to maji svftj vlastni hudebni sbor, ktery llcinkuje pi'i vsech jejich 
7.abavach ~ vydrzuji si ceskou nedelni skolu, 

Malo kdo z nich zftstal veren vire svych otcft a 0 kostel vetsina 
z nich nedba. Za to pestuji tam cesko-americky spolkovy zivot, s jeho 
zacaste pochybenym vkusem. Z tamnich spolkft pi'ednim jest spolf'k 
.,Svornost''' (J, C, D.). 

1Ier r ick jest od Springfield oddelell pouze di'evenym mostem. 
Tam vsak zije jen malo Cechft. 

---------- ...... -- ..... - ------
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Stát New Jersey.

stát New Jersey jest jeden z 13 pvodních stát. Hranií na severu

s New Yorkem, na východ s ekou Hudson a Atlantickým oceánem,

na jihu s Delawarským zálivem a na západ s Pensylvánií, Má 7,4r)5

tvereních mil a 1,883,669 obyv. Rozdlen je na 21 okres.

Ve státu New Jersey žijí po rznu echové ve mst Newarku
v okresu Essex, v Jersey City v okresu Hudson, v Bayonne City

v témže okresu, ve msteku Little Ferry okresu Bergen, ve mst
Hoboketi v okresu Hudson, ve vesnici Union Hill v okresu Union a ve

msteku Bound Brook v okresu Somerset.

Nejvíce ech však žije ve mst Newarktt (246,070 obyv.). Bydlí

tam asi 200 eských rodin. Prvních žest rodin pibylo tam roku 1860.

a r. 1870. bylo v Newarku již 22 eských rodin, jež téhož roku zarazily

,,Podporující spolek", který však po 6 letech zanikl.

Roku 1880. v msíci záí založen opt spolek a to ,,esko-

dlnický vzdlávací spolek" a roku 1884. zaražen ád ,,Bratí vzhru!"
(. S. P. S.). Roku 1886. dne 8. srpna založen ženský spolek ,,Láska
k vlasti" (J. . D.).

Roku 1893. dne 2. dubna zízen sbor sokolský ,,Tlocviná jednota

Sokol Newark". Má 36 len.
Avšak hezká ada tchto spolk echm v Newarku byla ješt

nedostatenou, proež zarazili dne 29. ledna r. 1898. ád ,,Vesmír", jenž

patí k esko-slovanské bratrské podp. jednot (. S. B. P. J.) a zídili

r. 1899 ješt jeden sokolský sbor a to ,,Dlnicko-americký Sokol".

V Jersey City (206,433 obyv.) usazeno jest asi 25 eských rodin.

V Bayonne City (32,722 obyv.) jest usazeno asi 23 eských rodin.

Hrstka ta založila dne 11. ervence r. 1887. ád ,, František elakovský"
(. S. P. S.) a spolek ,,Jarní kvt" (J. . D.).

V Little Ferry (1,240 obyv.), kde žije 70 eských rodin, je též

podprný spolek ,, Karel Jonáš".

Roku 1900. vznikl tam nový spolek a to ,,Bratí od Sázavy"
(. S. P. S.), který byl dne 15. dubna téhož roku do Jednoty uveden.

Uvádní to konáno v síni, kterou tam vystavl ,,eský Sokol", jenž

založen byl 1. ervence r. 1897. a který má 12 len.
V Bound Brook (2,622 obyv.) je 20 eských rodin, z nichž sedm

má 11 dom. Je tam ád ,. Zlatá Praha" (. S. P. S.), jenž založen byl

dne 7. dubna roku 1896. Vtšina tamních ech zabývá se obchodem
a prmyslem.

Malé eské osady jsou též ve West Hoboken (23,094 obyvatel),

v Hoboken (59,996 obyv.) a v Union Hill.
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Stat New Jersey. 

Stat New Jersey jest jec1en z 13 piivodnich statu. Hranici na Seyerll 
s Ne,,' Yorkem, na vychode s l'ekou Hudson a Atlantickym oceanem, 
na jihn s DelawarskJ''111 zalivem a na. zapade s Pensylvanii. 1\1a 7,4;);) 
ctvel'ecnich mil a 1,883,669 obyv. Rozdelen je na 21 oluesu. 

Ve statu New Jersey ziji po ruznu Cechove ve meste Newarku 
y ok1'esu Essex, v Jersey City v oluesu Hudson, v Bayonne City 
y temze okresu, ve mestecku Little Ferry I'; okresu Bergen, ve meste 
Hoboken v okresu Hudson, ve vesnici Union Hill v okresu Union a ye 
mestecku Bound Brook v okresu Somerset. 

Nejvice Cechu v~ak zije ve meste Newarku (246,070 obyv.). B;}?dli 
tam asi :WO ceskych rodin. Prvnich ~est rodin pHbylo tam roku 1860. 
a 1'. 1870. bylo v Newarku jiz 22 ceskych rodin, jez tehoz roku zarazily 
"Podporujici spolek", ktery vsak po 6 letech zanikl. 

Roku 1880. v mesfci zaN zalozen opet spolek a to " Cesko
delnicky vzdehivaci spolek" a roku 1884. zarazen load "BratH vzhiiru '!" 
(C. S. P. S.). Roku 1886. dne 8. srpna zalozen zensky spolek "Laska 
k vlasti" (J. C. D.). 

Roku 1893. dne 2. dubna zl-fzen sbor sokol sky "Telocvicll<L jednota. 
Sokol Newark", , 1\1a 86 clenu. 

Avsak hezka fada tech to spolku Cechiim v Newarku byla jeste 
nedostatecnou, procez zarazili dne 29. ledna. 1'. 1898. fad" Vesmir", jenz 
patH k cesko-slovanske bratrske podp. jednote (C. S. B. P. J.) a zfidili 
r. 1899 jeste jeden sokol sky sbor a to "Delnicko·americkY Sokol". 

V Jersey City (206,433 obyv.) usazeno jest asi 25 ceskych i'odin. 
V Bayonne City (32,722 obyv.) jest usazeno asi 23 ceskych rodin . 

Hrstka ta zalozila dne 11. cervence r. 1887. hid "Frantisek Celakovsky" 
(C. S. P. S.) a spolek "Jarni kvet" (J. C. D.). 

V Little Ferry (1,240 obyv.), kde zije 70 ceskych rodin, je tez 
pod p'ftrny spolek " Karel Jonas". 

Roku H100. vznikl tam novy spolek a to "Bratfi od Sazavy" 
(C. S. P. S.), ktery byl dne 15. dubna tehoz roku do Jednoty uveden . 
U,'ad?mi to konano v sini, kterou tam yystavel "Cesky Sokol", jenz 
zalozen byl 1. cervence r. 1897. a ktery rna 12 clel1l~. 

V Bound Brook (2,622 obyv.) je 20 ceskych rodin , z ruchz secl m 
nut 11 domii. Je tam l'ad ,.Zlata Praha" (C. S; P. S.), jenz zalozen byl 
dne 7. c1ubna roku 1896. , Vetsina tamnich Cechii zabyva. se obchodem 
a priim;yslem. 

:Male eeske osady jsou ooz ve West Hoboken (23,094 obyvatelii), 
v Hoboke':1 (59,996 obyv.) a v Union Hill. 

- ---.. _~ .. _. -.--4 .. -----
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Stát Connectícut.

Connecticut (zvaný Wooden Nutmeg" State) jest jeden z 13 p-
vodních stát. Hranií na severu s Massachusetts, na východ s Rhode
Islandem, na jihu s úžinou Lonj? Islandskou a na západ s New
Yorkem. Má 4,845 tvereních mil a ítá 908,855 obyvatel. Rozdlen
je na 8 okres.

Ve státu Connecticut jsou eši ve mst Bridgeport.

V Bridi?eport (70,996 oby v.) je eský živel zastoupen hlavn temi
spolky a to: ádem ,,Bratí od Šumavy" (. S. P. S.), dramatickým
sborem ,,Vlastimil" a katolickým podprným spolkem ,,sv. Václava",

jenž má asi 20 len. Žije tam na 50 eských a asi 500 slováckých a

polských rodin.

Stát Virginia.

Stát Virginia, jeden z 18 pvodních stát, nazývá se ,,01d Do-

minion" a ,,Mother of Presidents". Hranií na severu s West Virginií

a Marylandem, na východ s atlantickým oceánem, na jihu s North Carolinou

a Tennesseem a na západ s Kentucky. Plocha jeho je vymena na

42,185 tver. mil. Má 101 okres a 1,854,184 oby v.

Ve státu Virginia jsou eši v okolí msta Petersburg a nedaleko

msteka Vontay.

esko-katolická osada ve Virginii tvoí bezmála celý kruh, jehož

stedem jest msto Petersburg, Pisthovalci pvodu eskoslovanského
usazovali .se ve Virginii již od dob pradávných, ježto stát tento ped
obanskou válkou ml nejlepší povst' pro své bohatství.

Jména: Zima, Mrázek, Havel atd. upomínají na Kollárovu ,, Slávy

dceru": ,,zrak mi lže Slovana, sluch zraky boln kalí ..."

Ve vtším množství poali se eští osadníci usazovati v okolí msta
Petersburg kolem r. 1H87. První pisthovalci pišli vtšinou ze stát
.severozápadních.

Zaátky mli krušné. Nebylo s kým se domluvit, zem byla

bojištm v obanské válce a od té doby pustla ;i, zarstala, hospodáství
bylo v úplném úpadku.

20ti .lJejiny Uecldlv Americkycll. 

Stat Connecticut. 

Connecticut (zvany 'Vooden Nutmeg State) jest jeden z 13 pu
vodnich ~tatu. Hraniei na severu s .Mas~achusetts, na \'ychode s Rhode 
Islandem, na jihu s uzinou Long Islandskou a na zapade s New 
Yorkem. Nhl 4,8-1j ('~tverecni('h mil a ('iUt 908,0~C) obyvatelu. Rozdelen 
je na t< okresu. 

Ve statu Connecticut jsou Cesi ve meste Bridgeport. 

V Bridgeport (70,986 oby\·.) je cesky zi\'el zastoupen hlavne tl'emi 
spolk~' a to: i'adem "BratH od Sumavy" (C. S. P. S.), dramatickym 
sborem .,Vlastimil" a katoliekym podpurnym spolkem "sv. Vaelava" , 
jell? ma asi ~O elenu. Zije tam na 50 ceskych a asi 500 slovaekych a 
polskych rodin. 

Sta~t V· · · trgtnla. 

St.at Virginia, jeden z lH pu \'oc1nieh statu, nHZ~~\'a se ,.Old Do· 
Illinion" a "l\lotlH'r of Presidents". Hranicl na severu s 'Vest Virginii 
a ~ral'ylanc1elll! na \'ychode s atlantiek.)~m oceanem, na jihu s North Carolinou 
8 Tpnne~seem a J1a zapac1e s Kentucky. Ploeha jeho je vyme:i"ena na 
-l~. 1i~~) (·tver. mil. 1Ia 101 okr8s a 1,854, IH-l obyv. 

Ve statu Virginia jSOl1 Cesi v okolf mestu Petersburg a nedalt>ko 
lll{'stp('ka Vontay. 

('psko-katolicka osac1a vp Virginii tvol'i bezmala cel;)~ kruh, jeho7. 
~ti'('df'lll jp~t mf'>sto Petersburg'. Pl-ist~ho\'alci pu\'odu ee~koslovanskeho 
usazovali Sp ve Virginii ji? od dob pl'i:Hlavnych, je7.to st,tt tento pi'ed 
oheanskoll nUkou mel nejIepsi povest' pro sve bohatst\·i . 

. Jmena: Zim<l, l\Inizek, Hayel atd. upominaji na Koll{Lroyu "Sle!'y,\' 
dc(>l'u':: ,.zrak llli I?e Slovana, ~lueh zrak,v boh}(~ kali ... " 

Y(· Yl,tSilll mno?styi pOt-ali se t'f~ti osac1niei usazoyati \' ~koli nH~sta 
Pptprsbul'g' koIPlll 1'. lH~7. PI'Yni pl'i~t0honLlci pI'isli yCtsinou ze st,itfi 
spyel'o,z{l p;t(lni(' h. 

Za{',ltk,Y lllMi kl'usne. Xeb,YIo s kym se domluvit, zeme b,vla 
bojistt>m \' obblllske nU('c a od te doby pu~tla :~ zarustala, hospodal'styi 
bylo \' lIpinE-Ill 11padku. 



(K<tiifi(l i'i/('/ioilni fifdti/. 207

Plantážníci , navyklí pepychu a lenosti — osvobozením otrok byli

hmotn znieni, a otroci — ti byli syti práce, a po zrušení otroctví ideálem

ernocha bylo, když si mohl poíditi jednolio vola a dvoukolový vozík,

a pomalu se loudat k mstu: práci odkládal, až když už mu bylo opravdu
zle. Mžeme smle íci, že eští osadníci velmi mnoho pispli k hospodá-
slcému rozvoji stední Virginie a kraj, lídekoliv se usazovali.

Re v. ,1a II X. Kouuk.
duchovní spr;ívce esko-katolické osady v Prince George, Va.

Není mnoho rodin, které by pijely pímo z ech do Virginie;

vtšina pišla ze stát severozápadních. Tak rodiny: Seberova, Baslova,

Wagnerova, Hanzlíkova, Machátova, Malofiova, Zajícova, Pavlova atd. —
Mnohé rodiny pijely z Ruska : Kvasnikova, Veselých, Bendlova, Michál-

kova, Cakova, atd., skorém všichni pak osadníci v okresu Dinwiddie

:W7 

Plallt~izllici, na\'ykH pi'epychu a lenosti - os\'obo7..enim otl'oli:u byli 
hlllotne zlli("elli, a otl'oci - ti byli syti prace, a po zl'llseni otl'octyi ide~llem 
('erllocha bylo, kc1yz si mohl poHc1iti jec1noho yola a c1youkolo\Ty yozik, 
a pomalu se louda t k llH~stU: pl'aci oc1klac1al, az kc1yz uz mu bylo opl'aydu 
7..1e. :\fuzeme ~lllelf' Hci, ze cei',ti osac111ici yelmi mnoho pl-lspeli k hospodai'
sln?Inu rozyoji ~Heclni Vil'ginie a kl'aju, kclekoli\' se usazoyali. 

Ht·'" . .Ian X. Konltl'k. 
lllldlO\'Iti spr:in>e {'eslw-katolick(: osad~' " Prince George, Y:t. 

Neni mnoho rodin, ktel'e by pi'ijely pHmo z Ceeh do Virginie: 
yet~ina pi'isla ze ~tcitfl seyel'o-zapadnich. Tak Todiny: Seberoyu, Basloya, 
,\Yagneroya, Hanzlikoya, 1fach,tto\'a, l'.Ialono\'a, ZajicoYa, Paylo\'a atd. -
).fnohe rodiny pl'ijely z Rnska: I{Yi:lsnickoya, VeselJ~ch, Bencllo\'a, l\Iicluil
ko\'a, Cakoya, <ltd.. skol'em ysichni pak osadnici y okresu Dinw'iddie 
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pijeli z jižních Uher: tak rodina Pkova, Bláhova, Kstkova, Kaftanova,

Cizlerova, Mizerova a jiných více.

(První ech, jenž tam pibyl je Josef Máchat. Narodil se 15. záí

roku 1H50. v Nové Vsi u Tišnova na Morav. Do Ameriky, a sice do

Nebrasky, pibyl roku 1882. a zakoupil v okresu Clay malou farmu.

Roku 1887. odsthoval se pak do Virginie, kde poblízku Petersburgu

koupil farmu. Než pak se rok s rokem sešel, pibyli za ním Alois

Malofi, rodem z Horní Louky u Tišnova a Antom'n Pudil ze Selan

v echách.)

Krom ech jsou dležitou ástí osady Virginské Slováci, pišlí

ze severních Uher. Tak: Mikuška, Heretyk, Fifik, Wrobel atd. Rodiny

této národnosti pišly vtšinou z dol Pennsylvanských. Také polských

rodin jest tam nkolik a pebývají vesms v okresu Chesterfield.

Až do roku 1905. obas dly se pokusy, zíditi ádn organisovanou

eskou osadu v okolí Petersburgu, ale jednání nevedlo valn k cíli. Knží
redemptoristi z Baltimore dojíždli tam dvakrát za rok, aby duševním

potebám lidu eského alespoft z ásti vyhovli. Velmi dobrému jménu

a vzpomínkám tší se tam zvlášt rev. ,E. J. Hornung, redemptorista

z Baltimore, Md., a rev. Tomáš Grochowski, z New Yorku.

Usilovnjší pokus o sjednocení ech dál se r. 1899., kdy pítomen

tam byl po 6 msíc rev. Alois Panoch, knz ádu Benediktinského; avšak

nesvornost' a neústupnost' byly píinou nezdaru. Od té doby pak ani

biskup Richmondský, ani anglický knz v Petersburgu, — ku kteréž osad
eši pináleželi — nevili, že by kdy eši byli s to odložiti svoji nesnášen-

livost", ba dokonce vystavti njaký kostel, když šestimsíní pítomnost'

ev. A. Panocha byla marnou. Proto také není divu, že další vyjednávání

pokládal biskup za zbytené maení asu, a s nevelkými nadjemi pro-

pouštl ty, kteí pece jen picházeli k vyjednávání.

A tak opt uplynulo nkolik let, aniž se pomry zlepšily. Konen
pak pece pišla doba, kdy mohlo pání osadník býti uskutenno.

Roku 1905. pijal biskup Van de Vyver z Richmond do dioecese své

opt eského knze prostednictvím koleje americké v Lovani, v Belgii.

Že však biskup mnoho nedvoval ve sjednocení eské osady vysvítá

z toho, že nov picházejícímu knzi, s nímž na téže lodi z Evropy

pijíždl, sliboval, kdyby nebylo možno neho ve Virginii dokázati, že

jej doporuí do kterékoliv dioecese, do které by pak se chtl obrátit.

Ale nastal obrat k lepšímu.

Na sv. Václava r. 1905. nov pišlý Knz, rev. Jan Koníek, pedstavil

se eské osad. Dne 15. ledna roku 1906. zaalo se .se stavbou kostela

farního a krátce na to i fary. Na sv. Václava roku 1906. biskup Van
de Vyver kostel již posvtil a nemohl než gratulovati osad v Prince

George k tak rychlému a krásnému dílu; od svcení zaalo již také

sobotní vyuování dtí.

:W8 IJejiny CeChtlV .Ame:rickych. 

pfijeli z ji~nich Uher: tak l'odina Peckova, Bhihova, Kftstkova, Kaftanova, 
Cizlero\Ta, l\1i7.erova a jinych vice. 

(Prvni Cech, jf'nz tam pi-ibyl je Jo~ef l\1achat. Nal'odil se 15. zaN 
l'oku 1850. v Nove V si n Tisnova na Morave. Do Amel'iky, a sice do 
Nebl'asky, pribyl roku 1882. a zakoupil v okresu Clay malou farmu. 
Roku 1887. odstehova.l se paIr do Virginie .. kde poblizku , Petersburgu 
koupil farmu. Nez pak se rok s rokem sesel, pi'ibyli za nim Alois 
.Maloft, rodem z Horni Loucky u Tisfiova a Antonin Pndil ze Selcan 
v Cechach.) 

Krome Cechft jsou dftlezitou cast{ osady Virginske Slovaci, pri~li 
ze severnich Uher. Tak: Miku~ka, Heretyk, Fifik, Wrobel atd. Rodiny 
teto mtrodnosti pfisly vetsinou z dolft Pennsylvanskych. Take polskych 
l'odin jest tam nekolik a pi'ebyvaji vesmes v okresu Chesterfield. 

Az do l'oku 1905. obcas dely se pokusy, zHditi i'adne organisovanou 
ceskou osadu v okoli Petersburgu, ale jedna.ni nevedlo valne.k cili. Knezi 
redemptoristi z Baltimore dojizdeli tam dvaluat za rok, aby dusevnim 
potfebam lidu ceskeho alespofi 7. casti vyhoveli. Velmi dobremu jmenu 
a vzpominkam te;i se tam zvhiste rev. \ E. .J. Hornung, redemptorista 
z Baltimore, Md., a rev. Tomas Grochowski, z New Yorku. 

USilovnejsi pokus 0 sjednoceni Cechft dHJ se r. 1899., kdy pHtomen 
tam byl po 6 mesicft rev. Alois Panoch, knez hidu Benediktinskeho; avsak 
nesvornost' a neustupnost' byly pHcinou nezdaru. Od te doby pak ani 
biskup Richmondsky, ani anglicky knez v Petersburgu, - ku kterez osade 
Cesi pHnalezeli - nevefili, ze by kdy Ce~i byli s to odloziti svoji nesnasen
livost', ba dokonce vystaveti nejaky kostel, kd;yz &estimesicni pHtomnost' 
rev. A. Panocha byla marnou. Proto take neni divu, ze dagi vyjednavani 
pokhidal biskup za zbytecne mafeni casu, a s nevelkymi nadejemi pro
pou;tel t;y, kteH pfece jen pfichazeli k vyjechuivani. 

A tak opet uplynulo nekolik let, aniz se pornel'Y zlepsily. Konecne 
pak pi'ece pi'isla doba, kdy mohlo pi-ani o~adniku byti uskutecneno. 

Roku 1905. pfijal biskup Van de Vyver I'. Richmond do dioecese sn~ 
opet ceskeho kneze prosti'ednictvim kole,ie americke v Lovani, v Belgii. 
Ze vsak biskup mnoho nedftvei'oval ve sjedlloceni ceske osady vysvlta 
7. toho, zc nove pi'ichazejicfmu knezi, H nimz na Mze lodi z Evropy 
pfijizdel, sliboval, kd;yby nebylo mozno neceho ve Vil'ginii dokazati, ~e 

jej c1oporuci do kterekoliv diocceHe, do· ktere by pa,k se chtel obratit. 
Ale nastal obrat k lepSimu. 

Na sv. Vaclava r. 1905. nove pi'i~l~~ 1nH"~~, rev. Jan KoniCek, pfedstavil 
se (~pske oHac1e. Dne 15. ledna roJi'u 1906. zacaJo fie se stuvbou kostela 
farniho a kratcc na to i fary. Na sv. Vachwa roku lDOO. biskup Van 
de Vyver kostel jiz posvetil a nemohl lWZ gratulovati o~ade v Pril1C'e 
George k tak l'j"chlemu a krasnemu (liln~ od sveceni I'.a(~alo jiz ta]H~ 

sobotni vyucovani dcti. 



Kostel Nejsv. Srdce Pán v Prince tíeorie, Va.
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Kostel Xejsv. Srdce P.inl" y Prince \1 ('ol'ge. Ya. 
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Na svátek sv. Jana Nepomuckého roku 1907. pišel biskup opt.

Pekvapen byl zajisté, kdy nedoufaje vbec v žádný úspch, že povolán

byl ku svcení již druhého také vehni slušného kostehi, který vystavla

opt obec v okresu Dinwiddie.

Píina tohoto rychlého pokroku, a píina i dívjšího nezdaru

byla ta, že ustoupilo se od starého názoru, stavt toliko jediný kostel

uprosted kolonie — ku kterémuž by ml každý daleko a zlou cestu —
a tak dva kostely vyrostly jako z vody tam, kde jeden kostel povstati

nemohl.

V okresu Prince George je farní kostel Nejsv. Srdce Pán, a též fara.

Stavbu kostela vedl Jos. Wagnei", fary Fr. Kvasnika. Nebylo snad

rodiny, z níž by nkdo nepomáhal.

Kostel jest velice pkný, jak z venku tak i uvnit. Mí 56x28,

s pedsíkou bude pes 60 stop dlouhý.

Kostel stavli jen eští farmái, ale chybu na nm marn se namáhal

nalézti odborný stavitel, kterýž jako vbec každý byl nucen pronésti

pochvalu nad umlostí eských osadník. Fara jest též velmi pkná.

eských rodin v Prince George se Slováky je asi tyicet.

Druhý kostel je v Dinwiddie Co., vysvcený dne 16. kvtna r. 1907.

a pekvapil také svojí úpravou ty, kdož svcení se úastnili. Rozmr
43x23. eši mohou býti hrdi na svoje dílo. Kostel tento vysvtli opt
biskup Van de Vyver.

První knz této nové osady jest rev. Jan N. Koníek. Týž narodil

se v Oujezdci u Litomyšle v echách r. 1879. Vysvcen byl roku 1902.

a psobil v Nížkov, na esko-Moravské Vysoin. Pobyv šest nedl
v Lovani, v Belgii, pijel rev. Jan N. Koníek do Ameriky den ped
svátkem sv. Václava roku 1905. Od této doby úspšn pracuje mezi

echy ve Virginii.

V okolí msta Petersburg žije na farmách 125 eských a mo-

ravských rodin.

Ve Virginii je ješt jedna eská osada a to poblízku Vontay.

Zprvu byla osadou komunistickou, jedinou toho druhu eskou osadou

v Americe.

Založena byla 1. ledna roku 1897. v Chicagu. Prvních osadník
bylo 18 rodin. Žili a pracovali spolen na pozemku nedaleko Vontay.

Ženy spravovaly domácnost' a muži pracovali na poli. Osada ta však

mla smutný konec. Již v lednu r. 1900. rozdlili se lenové o majetek

a bylo ])o bratrství a komunistické a socialistické osad.

Z prvých osadník zbylo tam pouze pt rodin a ty nehorují již pro

socialistické a kooperativní zásady.

:210 J)(}jiIlY CecIl/tv .Amcn'cl.:!Jc!t. 

Net sV;'Ltek sv . .lana Nepomuckeho roku Hl07. pI'Bel bish:up opet, 
Pi'ekvapen byl zajiste, kely ncdonfaje ytibec v %adllY lu;;pech, ze povola.n 
byl ku ~:weceni jiz <1]'ull(~ho take yelmi slusneho kostcla, ktery vystavela 
opet obec ,. o1\:resu Dinwiddie. 

PHcina tohoto rychleho pokrokll, a pHcina i clHvejsi{lO nezaarll 
byla ta, ze ustoupilo se oel stareho n{l,ZOl'll, stavet toliko jediny kostel 
uprosti'ecl kolonie - ku kteremuz by mel kazdy daleko a zlou cestu -
a tak dva kostely vyrostly jako z ,"ody tam, kde jec1(,ll kostel povsta.ti 
nemohl. 

V okresu Prince George je farn} kostel Nejsv. Srelce P<lne, a Mz far(\". 
St:.tvbu kostela yeell Jos. ,Vag-neJ', fary Fl'. Kvasnicka. Nebylo snad 
roeliny, z niz by nekclo nepomahal. 

Kostel jest velice pekny, jak z venku t,ak i llvnitl·. l\IeH 5()x2t-1, 

s pI'edsiiikou bude pI'es 60 stop cUouhY· 
Kostel staveli jen cesti farmal'i, ~le chybu na HElIn marne se nall1ahal 

nalezti oclborny stcwitel, kteryz jako vtibec kazdy byl nucen pronesti 
pochvalu nad. umelosti eeskych osadnikti. Fara jest tez velmi pekmi. 

Ccskych rodin v Prince George se Slovaky je asi ctyl-lcet. 

Druhy kostel je v Dinwiddie Co., v~'sveceny elne Ill. kvetna r. 190;. 
a pl'ekvapil take syoji llpravou ty, kc10z sveceni se llcastnili. Rozmel' 
43x~3, Cesi mohou byti Ill'di na svoje dilo, Kostel ten to vysvetil oppt 
bbkup Van de Vyvel'. 

Prvni knez teto nove osady jest rev. Jan N. Konicek. rryz narodi] 
se v Ol1jPzdci u Litomysle v Ceclutch r. 1879. Vysveeen b;yl roku 1902. 
a pflsobil v Nizkove, na Cesko-::Mol'avske Vysocine. Pob;yv sest nedel 
v Lovani, v Beltdi, p:t-ijel re\'o Jan N. KoniC~ek do Amel'iky den pi'eel 
sy{ttkem S\'. Vaclaya roku 1905. Od teto doby llspesne pl'aeuje Inezi 
Cceh;y ve Virginii. 

V okoli me:-;ta Petersburg %ije na farmach 1:2:1 t·~sl{ych· a mo
rayskych rodin. 

Ve Virginii je jeste jedna ceska osacla a to pohlizku Vontay. 
Zpryu byla osadou komunistidrou, jedinou toho c1l'uhn ceskou osac1ol1 
v Americp, 

Zalozella byhl, 1. ledna rokn 1897, ,- Chicagu. Pl'\'nlch osadnikti 
bylo 18 l'odin. Zili H pracovali spolecn(\ na pozemkll neda.leko Vonta;,l'. 
Zeny spl'a \'oyaly domaellost' a muzi p1'aco\'ali na polio OSilda ta vsak 
mel a smutny kOlH-'C. .liz ,. lednu r. HlOO. rozdelili sc ('jellO\'e 0 majetek 
a bylo po bratrstvl a k0ll1unistick6 . a soeialisticke osade. 

Z; pn'j~ch osadnikfl zbylo tam pouze pet 1'odin (\ t.v nehoruji jiz pro 
socialistieke a. koopcl'atiYni zeLsacly . 

. . _a . 
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Stát West Virginia.

stát West Virginia byl do Unie vadn r. 1862. Hranií na severu

s Pennsylvanií a Marylandem, na východ a jihu s Virginií a na západe

s Kentucky a Ohio. Mí 24,645 tvereních mil a má 950,800 obyv.

Je rozdlen na 55 okres.

Ve státu West Virginia jsou eši ve mst Wheeling.

Asi 20 eských rodin bydlí v^e mst Wheeling, které má 38,878

obyvatel. Usadily se tam r. 1875.

Stát Delaware.

Delaware jest jeden z pvodních stát a nazývá se diamantový stát.

Hranií na severu s Pennsylvanií, na západ a jihu s Marylandem, na

východ s ekou a zálivem delawarským a se státem New Jersey. Má
1,950 tver. mil, 3 okresy a 184,735 obyv.

Ve státu Delaware jsou eši ve mst Wilmiugton (76,508 obyv.)

kdež žije šest eských rodin.

:!11 

Stat West Virginia. 

Stat 'Vest Virginia byl do Unie YI'aden r. 1862. Hranici na severu 
s Pennsylvanii a l\Iarylandem, na vychode a jihu s Virginii a na zapade 
s Kentucky a Ohio. l\IeN :24,6-15 etvereenich mil a rna D50,800 obyv. 
J e rozdelen na ;')5 okresu. 

Ve statu West Virginia jsou Cesi ye meste Wheeling. 

Asi 20 ceskych rodin bydli \Te meste Wheeling, ktere ma 38,878 
obyvatelu. Usadily se tam r. 1875. 

Stat Delaware. 

Delaware jest jeden z puyodnich statu a nazYY<l se diamantoYj~ stat. 
Hrallici na seyeru s Pennsylvanii, 'na zapade a jihu s lVIarylandem, na 
'Tychode s rekou a zaliYem delawarskym a se statem New Jersey. :Ma 
L950 ctver. mil, 3 okresy a; 184,735 obyy, 

Ve statu Delaware jsou Cesi ve meste Wilmington (76,508 obyv,) 
kdez zije sest eeskJ~ch rodin. 

• 
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Sídelní msto Washington.

Jen nkteré eské rodiny jsou usazeny v sídelním mst Spojených

Stát Washington*).

Jen málo ech žije v ostatních východních i jihovýchodních

státech a to: V Main, New Hampshir, Rhode Island, Vermont,

Severní a Jižní Karolín (North and South Karolina), Georgia

a Florida.

*) Aby msto Washinjrton, kde jest vláda Spojených Stát, bylo iieodvislým, nemá

y.áúwv vlastní vlády, n}'brž je spravováno kongresem. Leží v distriktu Columbia, kterj'

hvl v. 1791. vládou utvoen, a jehož plocha má pou/e 70 tvereních mil. Msto to založeno

bylo r. 1790. presidentem Washinj;tonem.

Msto Washington nad Potomacem má 218, 19<i obyvatel, pkné široké ulice a nádherné

v(>íejiié budovy, z nichž zasluhují zmínky: velikolepý kapitol, v nmž zasedají veškeré

politické sbory. Bílý Dm (While House), kde bydlí president Spojených Stát, mincovna,

budova patent, ústední pošta, Smith.sonv ústav s bohatou vdeckou bibliotékou a museem

a vojenské lékaské museum, kde jsou pekrásné anatomické preparáty a nesetné jiné

podobné vci. Knihovna v kapitolu má ;500,000 svazk a pomník Washington v, jenž stojí

ped kapitolem, vystavn byl za 1,500.000 dollar: jest ii'hi stop vysoký.

M.^

á|te

:!1:! J},':jt'II!J Cecldiv AmerickYclt. 

Sidelni mesto Washington. 

J en nektere ceske l'odiny jsou usazeny v sidelnim meste Spojenych 
St,ttu Washington *). 

Jen malo Cechft zijt· Y ostatnich vychodnich i jihovychodnich 
stat,edl a to: V Main, New Hampshir, ~hode Island, Vermont, 
Severni a Jiznj Karoline (North and South Karolina), Georgia 
a Florida. 

*) Aby mesto Washington, kdp jest vl:ida Spojellych St:ltll, bylo IIPOlIYislym, IJemll 
z:l(lnt- "lastnf "lady, nybr:!. je sPI'u\'ov:lno kOHgl'esem. LeH \' distl'iktu Columbia, kter~: 

hyl I'. 17!Jl. ,,]udou utvoren, a jehoz plo('ha m:l pouze '1'0 c-t,vt'I'et'nfch mi']. ~lest(l to zalo:!.eno 
hy]o ... 11'90. pl'esidentem \ra:shillg'toIH'm. 

)1(·sto "~ashi ngton Had Potomaeem mIt 21S,l!Hi oby\'atel, [>I']mt- ;irok(; ulke a midhel'I)(; 
wj'ejn(; hudo"),, z nich:!. zasluhujf zmlnky: Yeliiwlepy kapitol, v n('my, zasetla.if Ye;kpl't
politick(; sbory, BlIj \)llm (Whilt' House), kde by(Ill president ~po.ienych ~t:itI1, millco\'na, 
blU]O\'(\ patentll, ltstrednl po;ta, Smitllsollll\' usta\' s bohatoll Y('deckou bibliolelwu a mm.eem 
:t , 'oje lls]{c l~kal'skc museum, kde jsoll pi'ekr:isne anat.omick(; prepal'l.lty It neS('ptIH; jin(. 
]lmlohl)(; d!ci. Knihovna,' J\apitolu m:i :WO,OOO svazld'l a pomnfk \Yashing:Lolll1\', jen:!. stojf 
ph-d J.;apito]em, ,'.\'stad~n byl za l,!)OO,OO() (]ollal'i'I: jest ;,),,).') stop "ysok,':' 
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echové ve státu Nebraska.

stát Nebraska jest jeden ze západních stát a byl r. 1867. do
Unie vadn. Hranií na severu s Jižní Dakotou, na východ s lowou
a ástí Missouri, na jihu s Kansasem a na západ s Coloradem^

a Wyomingem. Mí 77,510 tvereních mil a rozdlen je na 90 okres..

Ml roku 1900. 1,068,539 obyvatel. Nejvtším mstem Nebra.sky je-

Omaha (102,555 obyv.), hlavním mstem je Lincoln (-10,169 obyv.)

Cecilové ve mésté Omaha.

Omaha nazývána jest vším právem metropolí západu, nebo jest

klíem k celému tomu obrovskému kraji, rozprostírajícímu se od eky
Missouri po temena Sierry Nevady. Ovšem, pokud obchodu místního

se týe, jest Omaha zastiována nkterými msty jinými, pece však
jako stedisko dopravy na západ zaslouží si zmínného názvu. Struná
historie msta toho jest asi tato:

Roku 1825. usadil se na behu Missouri v místech, kde msto
Omaha dnes leží, první bloch, J. B. Eoyce, který zbudoval tam
indiánskou obchodní stanici. Roku 1844. usadili se tam Mormoni,

.

z Illinoisu vypuzení. Pobyvše tam 3 roky, táhli pak dále na západ..

Od jejich odchodu až do r. 1853. nepišel v koniny ty žádný bloch.
Prvním stálým tamním osadníkem byl W. D. Brown, jenž dosud žije

v Omaze.
V ervnu zmínného roku sestavila se v Council Bluffs v low

spolenost" nkolika muž, kteí zaídili stálý pevoz pes eku Missouri

a vymili msto na pravém behu zmínné eky. Roku 1854. postoupili

Indiáni Spojeným Státm území od eky Missouri po hory Skalné.

v 

Cechove ve statu Nebraska. 

Stat Xebraska jest jeden ze zapadnich statu a byl r. 1867. do
Unie vI'aden. Hranici na se,"eru s Jjzni Dakotou, na v)~chode s Iowou 
a casti :\lissouri, na jihu s Kansasem a na zapade s Colorademt 
a "\Vyomingem. 11eri 77,510 ctve1'ecnich mil a 1'oz{1elen je na 90 okresu .. 
11el 1'oku 1900. 1,068,539 obyvatelu. NejvetSim me stem Nebrasky je' 
Omaha (10~,555 obyv.), hlavnim mestem je Lincoln (40,169 obyv.) 

Omaha nazyvana jest v;im pra,yem metropoli zapadu , nebot' jest 
klicem k eelemu tomu obroyskemu kraji, rozpro~ti1'ajicimu se od feky 
:\lissouri po temena Siel'l'Y Nev.-ady. Ovsem, pokud obehodu mistnibo 
se t)'ce, jest Omaha zastifiovana nekterymi mesty jin;)'mi, pI'eee vsak 
jako sti"edisko doprayy na zapad zaslouzi si zmineneho nazvu. Strucna 
historie mesta toho jest asi tato: 

Roku 1825. usadil se na bi'ehu :Missouri v mistech, kde mesto 
Omaha dnes leZi, prvni beloeh, .T. B. Royce, ktery zbudoval tam 
indianskou obchodni staniei. Roku 184·1. usadili se tam j\iormoni" 
z Illinoisu vypuzeni. Pobyvse tam 3 roky, tahli pak dale na zapad .. 
Od jejieh odchodu az do 1'. 1853. nepfisel v konciny ty zadny ·beloch. 
Prvnim stcUym tamnim osadnikem byl ",V. D. Brown, jenz dosud zije 
v Omaze. 

V cervnu zmineneho roku sestavila se v Council Bluffs v lowe 
spolecnost' nekolika muzu, kteff zaffdili staly prevoz pres reku :Missouri 
a vymerili mesto na pravem brehu zminene reky. Roku 1854. postoupili 
Indiani Spojen;)~m Statum l'lzemi od reky J\Iissouri po hory Skalne. 
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V kvtnu r. 1854. zízena Nebraska jako území a provedeno úední
rozmení msta. Jméno nového msta je po Indiánech kmene Omaha,

kteí tam obývali. Nyní žijí asi 60 mil severn v reservaci Omaha
s indiánským kmenem Winnebago.

Roku 1857. stala se Omaha mstem, a i:)rvním starostou tam

zvolen dnes již zvnlý Jessie Lowe.

Nové msto bylo zárove sídlem vlády až do r. 1867., kdy usta-

noveno msto Lincoln hlavním mstem Nebrask3^

Války indiánské a odkrytí bohatých zlatých dol ve Skalných

Horách a erných Vrších pisply velice k rozvoji msta. Avšak

obrovskému vzrstu za posledních 20 let dkuje Omaha, jako vbec
celý západ, železnicím, jež poaly se tam stavti r. 1865.

V ervenci roku toho položena první kolejnice dráhy Union Pacific

a tím otevena prakticky brána bohatému kraji zamississippskému.

Roku 1860. mla Omaha 1,861 obyvatel a r. 1870. napoítáno

v Omaze již 16,083 oby v. Roku 1880. vzrostl poet obyvatel na 30,518

duší a r. 1900., jak již uvedeno, mla Omaha 102,555 obyvatel.

Se stavbou mostu pes eku Missouri zapoato bylo r. 1870. a roku

1872. byla stavba dokonena. Most ten spojuje Omahu s mstem
Council Bluffs, tedy Nebrasku s lowou. Postaven byl drahou Union

Pacific.

Msto Omaha jest v mnohé píin pozoruhodným, a návštvník

nalezne tam mnohé, co upoutá jeho pozornost'. Tak zejména jsou to

hlinité kopce na jižní stran msta, v nichž jsou ulice prokopány až na

50 stop, a o kus dále jsou zase propasti 50 stop hluboké.

Je totiž úmyslem mšan srovnati krkolomné strán, a proto

ulice dlají se co možná rovné, prokopávkami a navážkami. Majetníci

pozemk, svážejí pak a navážejí stavební místa dle poteby, aby zstaly

s ulicí ve stejné výši. Miliony tun zem bylo takto pesunuto

s kopc do roklí, ale vzdor tomu zstávají mnohé budovy vysoko

nad ulicí, nebo hluboko pod ní, což dodává jistým tvrtím msta
nezvyklého rázu.

Omaha má 38 veejných škol (jedna z nich na 15. ulici, blíže

William zove se ,,Comenius".) Krásná budova vyšší školy na vysokém

kopci vévodí celému mstu, z jejíž vže vyhlídka na msto, eku Mis-

souri, lowské kopce, msto Council Bluffs a dol po ece — jest

úchvatná.

Mimo to jest v mst 12 soukromých akademií a škol, 11 kollejí,

z nichž Creightonova katolická kollej i universita, založená r. 1875.

zaujímá jedno z prvních míst na západ. Vyuují v ní Jesuité. Bohatá

knihovna její má devt tisíc svazk, mezi nimiž jsou nkteré vzácné

knihy.
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v kvetnu r. 1854. 7;l'izena Nebraska jako llzemf a provedeno u.1·e<.1ni 
rozmel'pni mesta. ,Tmeno novella mesta je po Indianech kmene Omaha, 
kteH tam obYvali. Nyni ziji asi 60 mil severne v reservaci Omaha 
s indhinskym kmenem "\Vinnebago. 

Roku 1857. stahl, se .Omaha mestem, a prvnim starostou tam 
zvolen dnes jiz zveenely Jessie Lowe. 

Nove mesto b;ylo zarovefi sidlem vlady az do r. 1867., kdy usta
noveno mesto Lincoln hlavnim mestem Nebrasky. 

Valky indianske a odkryti bohatych zlatych dolu ve Skalnych 
Horach a Cernych VrSich pi'ispely velice k rozvoji mesta. Av;'ak 
obrovskemu vzrustu za poslednich 20 let dekuje Omaha, jako vubec 
cely zapad, zeleznicim, jez poealy se tam staveti r. 1865. 

V cervenci roku toho polozena pl'vni kolejnice drahy Union Pacific 
a tim otevrena pl'akticky brana bohatemu kraji zamississippskemu. 

Roku 1860. mela Omaha 1,861 obyvatelu a r. 1870. napocitano 
v Omaze jiz 16,083 oby,·. Roku 1880. "zrostl pocet obyvatelu na 30,518 
dusi a r. 1900., jak jiz uvedeno, mela Omaha 102,555 obyvatelu. 

Se stavbou mostu pl'es l'eku Missouri zapocato bylo r. 1870. a roku 
1872. byla stavba dokoncena. Most ten spojuje Omahu s mestem 
Council Bluffs, tedy Nebl'asku s Iowou. Postaven byl drahou Union 
Pacific. 

l\iesto Omaha jest v mnohe pi"icine pozoruhodnym, a navstevnik 
nalezne tam mnohe, co upouta jeho pozornost'. Tak zejmena jsou to 
hlinite kopce na jizni stl'ane mesta, v nkhz jsou ulice prokopany az na 
50 stop, a 0 kus dale jsou zase propasti ;')0 stop hluboke. 

Je totiz umyslem mest'anu sl'ovnati krkolomne strane, a proto 
ulice delaji se co mOZIul rO"ne, prokopavkami a navazkami. l\fajetnici 
pozemku, svazeji pak a navazeji stavebni mista dIe poti'eby, aby zustaly 
s ulici ve stejne vyt-,l. Miliony tun zeme bylo takto lJi'esunuto 
s kopcu do rokli, ale vzdor tomu zusta,vaji mnohe budovy vysoko 
nad ulici, nebo hluboko pod ni, coz dodav{L jistym ctvrtim mesta 
nezvykleho r.azu. 

Omaha ma 38 vei'ejnych skol (jedna z nich na 15. ulici, blize 
William zove se "Compnius".) Knisna budova "yssi skoly na vysokem 
kopei "evodi ceIemu m('stu, Z jejiz veze vyhlidka na mesto, i"eku l\fis
sOUl'i, IO'wske kopcc, lllostO Council Bluffs a dolu po l'ece - jest 
l1chvatna. 

~IilllO to jest v meste 12 soukromych akademii a skol, 11 kolleji, 
z nichz Creightonova lmtolicldt kollej ci univel'sita, zalozemL r. IS75. 
7..aujim{L jedno z prynich mist na ZtLpa<.ie. Vyucuji v ni Jesuite. Bohuta 
knihoyna jeji ma den~t tisfc s"azku, mezi nimiz jsou nektel'e "zacne 
knihy, 
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Dále má Omaha dv lékaské kolleje, z nichž jedna, Creighto-

nova, založena byla známým milionáem a dobrodincem Janem A. Creigh-

tonem, který též za 200,000 dollar postavil nemocnici sv. Josefa na
jižní 10. ulici. Krom zmínné nemocnice má Omaha ješt 6 jiných

nemocnic a státní ústav pro hluchonmé.
Geská katolická tamní škola je pi osad sv. Václava a spravová-

na jest Milosrdnými Sestrami. Navštvuje ji pes 160 dtí.

Libor Alois Šlesiníer.

Druhou školu vydržují svobodomyslné spolky. Vyuuje se v ní

však pouze v sobotu, a asem též v nedli ráno.

Nejvtší zajímavostí v Omaze jsou tavírny drahých kov, ili tak
zvané šmelcovny, které^ jsou prý nejvtší na svt. Vtšina dlník
v nich pracujících jsou eši. Z ostatních budov jmenovati sluší okresní
budovu, pkn na kopci umístnou, proti ní mstskou radnici, posta-

venou za pl milionu dollar, budovu denníku ,,Bee" a novou poštu.
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Dale ma Omaha dye 18karske kollejc, z nich~ jedna, Creighto
nova, zalozena byla znamym milionarem a clobroclinccm J anem A. Creigh
tonem, ktery tez za 200,000 dollaru po:-;tavil nemocnici ~v. Josefa na 
jiznf 10. ulici. Krome zminene nemocnice ma, Omaha jeste 6 jinych 
nemocnic a statni ustav pro hlnchoneme. 

Ceska katoliclut tamnf skola je pH oRacle sv. Vaclava ~L SPl'aVOVa 
na jest Milosrdllymi Sestl'ami. Navstevnj(' ji pres lGO detL 

Libor .l\lois Slesinger. 

Dl'uhou skolu vydrzuji svobodomyslne spolky. Vyucuje se v n1 
vbak pouze v SObOtll, a casem tez v necleli l'a,no. 

NejvetSi zajimavosti v Omaze jSOll tavIl'ny drahych kovu, cili tak 
zvane smelcovllY, ktel'e jsou pry nejvetsi na svete. Vet';ina delniku 
v llich pracujicich jsou Cesl. Z ostatllich budov jmenovati slusi okresni 
budovu, pekne na kopci umistenou, proti ni mestskou radnici, posta,
venou za puI milionu dollal'u, budovu denniku "Bee" a novou postu . 

• • Ie. I • 
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eská tvr omažská leží pouze 4 tverce od ústedního nádraží —
Union depot — a nového nádherného nádraží Burlingtonského. Ku
kostelu sv. Václava jest z nádraží 8 tverc.

V Omaze je asi 6000 Cech a jako ve všech jiných amerických

mstech, usazují se i tam pohromad. V Omaze tvoí hlavní eskou
kolonii, zvanou ,,Praha" a to mezi ulicemi 11. až 16. od východu
k západu a od Pacific až k Centre Ave. od severu k jihu. Tam jest

stedisko eského života, podobn jako v Chicagu na 18. ulici a Blue

Island Ave. Obchody jsou ve tvrti Praze skoro vesms eské, a
v poslední dob siln se tam tlaí živel arménský a židovský.

Mimo ,, Prahu" mají tam eši jeŠt ti vtší osady. Jedna nej-

starší pi ece Missouri u pivovaru Nmce Bedicha Metze, druhá pi
hranici msta na jižní stran zvaná ,,Brno" a konen v pedmstí Gib-

sonu u eky za parkem Riverviewem.

Pokud zamstnání se týe, vynikli tamní eši nejvíce v oboru

eznickém a pekaském. eské výrobky tchto emesel známy jsou po

«celém mst. eští krejí v Omaze tší se povsti nejchvpJnjší a pra-

fcují v tch nejlepších dílnách ve mst. Dlníci eští pracují hlavn,

jak již eeno, v tavírnách a jatkách v Jižní Omaze. Akoli pak eských
bohá, vlastn kapitalist Omaha nemá, pece tém všichni starší

eští osadníci mají majetky pozemkové a finann dosti dobe si stojí.

Na jižní stran piléhá tsn k Omaze sesterské msto South

'Omaha, jež a pomrn mnoliem mladší Omahy, rozvojem a vzrstem
.svým pedí msto mateské.

Jižní Omaha má již pes 28,000 obyvatelv a má troje jatky,

tetí co do velikosti ve Spojen3'ch Státech. V jatkách tch pracuje

7,150 dlník, z nichž veliká ás jsou eši. V Jižní Omaze žije asi

tyi sta eských rodin.

Prviiítti echem, jenž pišel do Omahy a snad i vbec do Nebrasky,

byl Libor Alois Šlesinger, jenž se narodil 28. íjna roku 1806. v Ústí

nad Orlicí v kraji chrudimském. V rodišti svém ml obchod s iilátnem

a suknem a ml též mlýn v Zamlách u Potštýna.

V pedbeznových událostech ml Šlesinger ilé a velé úastenství.

V památné schzi, dne 11. bezna v lázních Svatováclavských v Praze

konané, zvolen byl za jednoho z národních vyslanc k císai rakouskému,

u nhož tehdy ovšem málo vyídili.

V nedli svatodušní bojoval se leny sboru ,, Svornost'" na bariká-

dách v ulicích pražských. Než již druhého dne vyslal jej setník jeho,

Kajetán Tyl, na venek, lid pro myšlenku svobody budit. Vrátiv se

do Prahy, byl zaten a s jinými po nkolik msíc vznn. Byv z vazby

propuštn, zvolen byl za poslance do zemského snmu.
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Cesld1 etvrt' omH7.skci leM pouze -:1 etverce od usti'edniho lUtdrazi-
Union depot - a novello nadherneho ncidraZi BurlingtonskellO. Ku 
kostelu sv. V(l,clava jest 7, mtc1l'azi 8 etvel'cu. 

V Omaze je asi 6000 Cechu a jako ve vsech jinych americkych 
mostech, l1sazuji se i tam pohl'omade. V Oma7,e t,'oH hlavni ceskou 
kolonii, zvanon "Praha" a to mezi ulicemi 11. az 16. od vychoc1u 
k zapadu a od Pacific HZ k Centre Ave. od severu k jihu. Tam jest 
stfedisko ceskeho zivota, podobne jako v Chicagu na 18. ulici a Blue 
Island Ave. Obchody jsou ve ctvrti Praze skoro vesmes eeske, ac 
v posledni do be silne se tam tIaei 7.ivel armensky a zic1ovskY. 

Ivlimo "Prahn" maji tam Cesi je~te a'i vet.si osady. Jedna nej
star~i pl'i fece 'Missouri n pivovaru Nemce BecUicha Metze, druha ph 
hranici mesta na jizni strane zvana "Brno" a konecne v pJ'edmesti Gib
sonu u i'eky za parkem Riverviewem. 

Pokud zame:::;tntml se tyee, v;rnikli tamni Cesi nejvice v oboru 
r'eznickem a pekah.;kem. Ceske vyrobky techto i'emesel ZlUtmy jsou po 
·celem meste. Ce~ti kl'ejci v Omaze tesi se povesti nejchv::dnejsi a pra
Icuji ,' tech nejlepSich dilnach "e me:::;te. Delnici cesti pracuji hlavne, 
.d~k jiz i'eceno, v tavirnach a jatbich v JiZni Omaze. Ackoli pak ceskych 
bohacu, vlastne kapitalistu Omaha nema, pl"ece temel' vsichni stars! 
cesti osac1nici maji majetky pozemkove a finanene dosti c1obi'e si stoji. 

Na jizni strane pi'ileha t esne k Omaze sesterske mesto South 
'.()luaha, jez ae pomerne mn011em mladsi Omahy, rozvojem a vzrustem 
.-svym pi'edr-,i mesto matei'ske. 

Jizni Omaha met jiz i)i'es ~K,OOO obyvateluv a ma tl'oje jatky, 
ti'eti co do velikosti ve Spojenych Statech. V jatk{ich tech pracuje 
i,150 delnikft, z nichz velllnt bist' jsou Cesi. V JiZni Omaze zije asi 
c tYl'i sta eeskych rodin. 

-----.. ~ ._._ ............ -----

Prvt1im Cechet11, jen~ pi'isel do Omahy a snad i vubec do Nebrasky, 
byl Libor Alois Slesit1ger, jen~ se naroelil ~':3. Hjna l'oku 1806. ,r Gsti 
nad Orlici v kraji chrudil1ls1n~m. V rodisti svem mel obchod s pltLtnem 
a sul{nem a mel tez mlyn ,r Zamelctch u Potstyna. 

V pfedbi'eznov.}~ch uelalostech mel Slesingel' eile a v1'ele licastenstvi. 
V pamatne schuzi, dne 11. bi'ezna v laznich Svatovitclavskych v Praze 
konane, zvolen byl za jednoho 7. nal'odnfch ,-yslancu k cfsaH l'akouskemu, 
u nehoz tehdy o"sem m~lo vyHclili. 

V nedeli svatodusnf bojoval se eleny sboru "Svornosf" na bal'ika
ditch v ulicfch pl:azskych. N ('z jiz druheho clne vyslal jej setnik jeho, 
Kajetan Tyl, nlt venek, lid pro myslenku svohody budit. Vl'ativ se 
do Pl'ahy, byl zatcell a s jillymi po nekolik )ll(V,sicu vt'znen. I3yv z ,razhy 
propu~ten, zvolen byl za poslance do zemsk0ho snemu. 
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Když pak Bachovým absolutismem staly se v echách pomry
nesnesitelnými, Šlesinger odhodlal se k vysthování se do Ameriky.

Na poátku listopadu r. 1856. opustil vlas a v lednu r. 1857. pibyl do

Cedar Rapids v low. Tam se mu v&ak nelíbilo, proež vydal se vozmo

na cestu do Nebrasky a 15. dubna r. 1857. dorazil do Omahy.
Pozdržev se však tu pouze krátký as, usadil se v nynjším

okresu Washingtonu, asi 60 mil severn od Omahy a asi 36 mil jižn

od nynjší indiánské reservace, zvané Winnebago.

Jan Kosic k

v

Roku 1860. jal se mezi Omahou a Denverem (Colorado) ,,formanit".

Na cestách tch zakusil mnohá dobrodružství s Indiány a nkolikráte

byl i v nebezpeí života. S potahem volským nkolikráte vykonal cestu

500 anglických mil úpln pustými tehdy krajinami.

Roku 1865. usadil se ve mst Denver, kde setrval až do své

smrti, jíž podlehl dne 26. února r. 1893. Po Šlesingerovi zbyla památ-

ka muže rozumného a upímného echa, jemuž právo a svoboda byly

nade vše.
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Kdyz pak Bachovym absolutismem :staly se y Cechach pomery 
nesnesitelnymi, Slesinger odhodlal ~e k ,';ystehovani se do Ameriky. 
Na pocatku listopadu r. 1856. opustil Ylast' a y lednu r. 1857. pHbyl do 
Ceda.r Rapids v lowe. "-ram se mu v;'ak nelibilo, proeez ,'yoal se vozmo 
na cestu do Nebrasky a 15. dubna r. 1857. dorazil do Omahy. 

Pozdrze,' :se ,'sak tu pouze kratky eas, usadil se ,. nynejSim 
okresu "\Vashingtollu, asi 60 mil severne od Omahy a asi 36 mil jizne 
od nynejsl indii:lnske resen'ace, zvane "\Vinnebago. 

Jan Rosickf. 

Roleu 1860. jal se mezi Omahou a Den,'erem (Colorado) "formanit". 
N a cestach tech zakusil mnoluL dobrodruzst,"i s Indiany a nekolikrate 
byl i v nebezpeci zivota. S potahem ,'olskym nekolikrate ,'ykonal cestu 
500 anglickych mil uplne pustymi tehdy krajinami. 

Roku 1865. usadil se ,"e meste Den,'er, kde setryal az do sve 
smrti, jiz podlehl dne 26. llnora r. lR93. Po Slesingerovi zbJTla pamat
ka muze rozumneho a up:Hmneho Cecha, jemuz pra,'o a svoboda byly 
nade ,'se. 



220 Djiny echv Amerických.

O nco pozdji pišel do Omahy Josef Horský, pocházející

z Borovnice u Kostelce nad Orlicí. Do Ameriky pibyl r. 1857. a to

nejprve do okresu Linn v low. Z lowy odebral se do Omahy.

Roku 1863. odsthoval se z Omahy do msta Heleny v Montan,
kde nabyv jmní, zemel tam v lednu r. 1900.

Tetím echem do Omahy pišlým byl již zemelý eský Israelita

Eduard Rosewater (Rosenwasser), narozený v Bukovanech u Písku.

Do Ameriky pijel s otcem jako tináctiletý chlapec v prosinci r. 1854.

Z New Yorku jeli oba pímo do Cievelandu ve státu Ohio. Roku 1863.

byl Eduard Rosewater ustanoven editelem telegrafní spolenosti Pacifické

v Omaze a pozdji pustil se do vydávání anglického denníku ,,Omaha Bee"

a eského týdenníku ,,Pokrok Západu".

Roku 1867. pišel do Omahy Václav Tuek (narozen roku 1827-

v áslavi, kde byl kováem). Do Ameriky pijel r. 1864., a to do

Cievelandu. Syn jeho Josef, také narozený v áslavi, zídil r. 1888.

první eskou lékárnu v Omaze, kterou ml ješt r, 1903. v ísle 2413.

jižní 13. ulice.

Hned za Tukem usadil se v Omaze Václav L. Vodika, jenž se

narodil 14. záí 1844. v Tchonicích u Klatov. Pracoval od svého pijetí

do Omahy (r. 1867.) do roku 1876. jako truhlá v dílnách dráhy Union

Pacific. Po té pijal jednatelství pro prodej pozemk Burlingtonské

a Missourské dráhy, v emž setrval až do r. 1885. Byl pak v Omaze
pozemkovým a pojišovacím jednatelem.

Roku 1894. zídil si hostinec, ale ztrativ v obchod tom peníze

své i jednoty . S. P. S., kteréž byl státním dvrníkem, odejel do

Odell v Nebrasce, kde zaídil si opt hostinec. Pobyv tam pouze rok,

pesídlil se do Wymore v Nebrasce, kdež byl obchodvedoucím v hostinci

Josefa Písae. Roku 1899. vrátil se zpt do Omahy, kde dosud žije.

Starými osadníky v Omaze byli také : nebožtík Štpán (Štpánek),

jenž ml v Omaze první eský hostinec a sí ; Matouš Karel Zirhut

z Bezdkova u Klatov, který zemel r. 1898. v Albuquerque v Novém
Mexiku ; Josef Zerzan (narozený 14. dubna 1848. v Horním Újezd,

v kraji chrudimském), jenž jest nyní notáem a pojišovacím jednatelem

ve Schuyler v Nebrasce (v Omaze ml první eský koenáský obchod)

a Václav Kuera.

Tento se narodil r. 1847. v Makov u Litomyšle. Do Ameriky,

a to pímo do Cievelandu, pibyl r. 1866. Do Omahy pijel roku 1868.

Živil se tam zprvu tesastvím. Roku 1870. vystavl na 13. ulici

v nynjší ,,Praze" sí, ve které se pozdji konaly eské katolické

bohoslužby.

Roku 1877. postavil Kuera novou sífi na Leavenworth mezi 13.

a 14. ulicí.
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Oneco pozdeji prisel do Omahy Josef Horsky, pochazejici 
z Borovnice u Kostelce nad Orlicl. Do Ameriky pi'ibyl r. 1857. a to 
nejprve do okl'esu Linn v lowe. Z lowy odebraJ se do Omahy. 

Roku 1863. odstehoval se z Omahy do fiesta Heleny v Montane, 
kde nabyv jmeni, zemi'el tam v lednu r, 1900. 

Ti'etim Cechem do Omahy pi'islym byl jiZ zeml'ely cesky Israelita 
Eduard Rosewater (Rosenwasser), narozeny v Bukovanech u Pisku. 
Do Ameriky pfijel s otcem jako t!'inactilety chlapec v prosinci r. 1854. 
Z New Yorku jeli oba primo do Clevelandu ve statu Ohio. Roku 1863. 
byl Eduard Rosewater ustanoven reditelem telegrafni spoleenosti Pacificke 
v Omaze a pozc1eji' pustil se do vydavani anglickeho denniku "Omaha Bee" 
a ceskeho tyc1enniku "Pokrok Zapadu". 

Roku 1867. pi'i sel do Omahy V acla v Tucek (narozen roku 1827. 
v Caslavi, kcle byl koval'em). Do Ameriky pl'ijel r. 1864., a to do 
Clevtllanc1u. Syn jeho Josef, take narozeny v Caslavi, zridil r. 1888. 
pl','ni eeskou lekarnu v Omaze, kterou mel jeste 1'. 1903. v eisle 2413. 
jizlli 13. ulice. 

Hned za Tuckem usaclil se v Omaze V acla v L. V odieka, jenz se 
nal'oclil 14. zari 1844. v Techonicich u Klatov. Pracoval od sveho prijeti 
do Omahy (1'. 1867.) do roku 1876. jako truhlar v clilmtch drahy Union 
Pacific, Po te pl'ijal jednatelstvi pro prodej pozemkft Burlingtonske 
a ::\Iissourske drahy, v cemz setrval az do r. 1885. Byl pak v Omaze 
pozemkovym a pojist'ovacim jeclnatelem. 

Roku 1894. zriclil si hostinec, ale ztrativ v obchocle tom penize 
sve i jeclnoty C. S. P. S., kterez byl statnim dftverllikem, odejel do 
Odell v Nebrasce, kde zaridil si opet hostinec. Pobyv tam pouze rok, 
pl'esidliI se do 'Vymore v Nebrasce, kdez byl obcboclvedoucim v hostinci 
Josefa Pisare. Roku 1899. vratil se zpet do Omahy, kcle closucl zije. 

Starymi osadlliky v Omaze byli take: neboZtik Stepan (Stepanek), 
jenz mel v Omaze prvni eesky hostinec a sin; l\1atous Karel Zirhut 
z Bezclekova u Klatov, ktery zemi'el r. 1898. v Albuquerque v Novem 
l\Iexiku; Josef Zerzan (narozeny 14. dl1bna 1848. v Hornim Ujezc1e, 
v Inaji chruc1imskem), jenz jest nyni notaJ'em a pojist'ovacim jednatelem 
ve Schuyler v Nebrasce (v Omaze mel pi'Vlli cesky kOl'enul'sky obchocl) 
a Vciclav Kucera. 

Tento se naroclil r. 18-l7. v :\lako,'e u Litomysle. Do Ameriky, 
a to pl-fmo do Clevelandu, pHbyl r. ·186U. Do Omahy pl-ijel l'oku 1868. 
Zivil se tam zprvu tesaJ'stvim. Roku l~ 70. vystavel na 13. ulici 
v nynejSi "Praze" sin, ve ktere se pozdeji kOllaly ceske katolicke 
bohoslur.by. 

Roku 1H77. postavil Kucera novou sin na Leavenworth mezi 13. 
a 14. ulici. 
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Pozdji odsthoval se do Chicaga, kde ješt r. 1903. živil se

tesastvím.

Jiní echové, kteí se záhy po jmenovaných v Omaze usadili jsou :

hostinský Josef Havlíek (rodem z Vojnová Mstce u Krucemburku), jenž

r. 1899. se odebral do ech, kde zaídil si hostinec : Jan Svaina ze

Zahoan u Domažlic, který vystavl r. 1878. na 13. ulici, na protj.ší

stran bývalé sín Kuerovy, (tehdy již eského katolického kostela)

sífL a nazval ji ,,Bohemian Halí" *
; Frant. J. Kašpar z Malé Rétové

u Ústí nad Orlicí a nkteí jiní.

O O o

o o o

o o o

o o o

Rev. VíÍcIhv KiKÚriiík.

Roku 1871. (19. ervence) založil v Omaze eský žid, Ed. Rose

water, (Rosenwasser) anglický denník ,,Omaha Bee" (Omažská vela)

a 1. srpna téhož roku eský týdenník ,,Pokrok Západu".

List tento však redaktora neml a pinášel jen vci ze ,, Slovana

Amerického" z lowa City, v jehož tiskárn také byl tištn.

Sazba byla táž a njakou omažskou místní zprávu a ohlášky psal

pro list editel, cestující jednatel, dopisovatel atd. truhlá Václav L.

Vodika.

*) Síu ta pešla pozdoji v majetek nmeckého sládka Bedicha Metze a když vjiioela,

vystavl Metz ihned na témže míst novou a velkou sí a nazval ji ,,Metz Halí'".

-------- -----------------------------------------------------------

Pozdejl oc1stehoval se do Chicaga, kc1e jeste r. 1903. zivil se 
tesai·stvim. 

Jini Cechove, kteN se zahy po jmenovallych v Omaze usac1ili jsou : 
hostinskJ~ Josef Havlicek (l'odem z Vojnova Mestce u Krucembul'ku), jenz 
r. 1809. se odebral do Cech, kde zaHdil si hostinec: Jan Svacina ze 
Zahoi"an u Domazlic, ktery vystavel r. 18iS. na 13. ulici, na protejsi 
strane bJ~vale sine Kucerovy, (tehdy jiz ceskeho katolicln~ho kostela) 
sin a nazval ji "Bohemian Hall" *. Fl'ant. J. Ka~par z l\lale Reto\'e 
u Usti nad Orlici a nekteH jini. 

o o o o o o 

o o o o o o 
Rey. Y,lclay KO(-,ll'llik. 

Roku 1Sil. (10. cervence) zalozil \T Omaze cesky zid, Ed. Rose 
wa tel', (Rosen wasser) angliclQ~ dennik "Omaha Bee" (Omazska vcela) 
a 1. srpna tehoz roku cesky tydennik "Pokrok Zapadu". 

List tento vsak reclaktora nemel a pi'inasel jen \'eci ze "Slo\Tana 
Americkeho" z Iowa City, \' jehoz tiskarne take byl tgt(m. 

Sazba byla taz a nejal\:ou omazskou mistni zpra\'u a ohlasky psal 
pro list !'editel, cestujici jednatel, c1opisovatel atd. truhlar Vacla\T L . 
Vodicka. 

*) Sill ta pi'esla pozdpji v majetek nemeckeho sl:idka Bedhcha :\Ietze a kdyz vyhol'ela, 
vystavel :\Ietz ihned na tcmze miste noYOn a yellwu sill a nazyal ji ,,:\Ietz H all';. 



Djiny echv Amerických.

Prvním skuteným redaktorem „Pokroku" — od kvtna do prosin-

•ce r. 1872. — byl Josef Michal, který byl zárovefí i sazeem „Pokroku".

V prosinci spojil se však „Pokrok Západu" s Jonášovým týdenníkem
„Amerikánem" *) a redakce ujal se Václav Šnajdr.

V srpnu r. 1873. pišel k listu za redaktora Frant. B. Zdrbek
a redigoval jej skoro dva roky. V kvtnu r. 1875. vystídal Zdrfibka

Josef Novinský, **) jenž redigoval list do 1. bezna r. 1876., kdy se

redakce ujal Jan Rosický. Ten 6. ervna 1877. list koupil. Tisklo se

na lisu Rosewaterov, zaež ovšem Rosický Rosewaterovi platil.

Dne 21. íjna r. 1889. utvoila se vydavatelská spolenost' a zakou-

pivši velký lis, pesthovala ,,Pokrok" do pkné cihelné budovy, kterou

najala na deset rok ; Jan Rosický byl pak hlavním redaktorem listu

a podílníkem.

Roku 1892. poal Rosický vydávati ,,Pokrok" dvakráte za týden.

Dne 1. srpna r. 1900. i3rodal však Rosický ,,Pokrok" Eduardu
Rosewaterovi, Robertovi V. Miškovskému***) a jich spoleníkm a další

jeho psobení pi listu tom na dobro pestalo. Hlavním podílníkem

,,Pokroku" byl Eduard Rosewater, ježto ml ti tvrt všech podíl v listu

tom; redaktorem pro místní zprávy byl Josef P. Pibyl, politiku psal

Robert Ržika z Chicaga a obchodní záležitosti spravoval Václav Bureš.

Nyní je pedsedou spolenosti ,,Pokrok Západu" Václav Bureš, a list

redigují: Josef P. Pibyl (narodil se 3. bezna 1857. v Bdonicích u Král.

Mstce) a nedávno z ech do Ameriky pišlý student Otakar Charvát.

List je radikáln rei^ublikánský a je slušn redigován.

*) Rosewater totiž koupil od Karla a Bedicha Jonáš odbratele ,, Amerikána". Bylo

to takto : Když se Karel Jonáš vrátil ze své návštvy v Cechách (po válce francouzsko-pruské)

do Racina, poal již Rosewater politického života ileji se úastniti a zárove uznával pote-

bu lepšího republikánského eského listu nežli byl dosavadní „Pokrok Západu". Proto se

ohlížel po dobrém eském redaktoru a mezi jinými dopsal i Snajdrovi do Racina, nechtl-li

by redakce „Pokroku" se ujati. Snajdr pedložil dopis Karlu Jonášovi, a Jonáš pak Rose-

waterovi sám dopsal, že by Snajdr nabídku jeho pijal, když by Rosewater vykoupil ,, Ame-
rikána", jenž Jonášm užitku nenesl. Rosewater návrh pijal, a Bnajdr odejel do Omahy
,, Pokrok" redigovat.

**) Josef Novinský narodil se v Josefov. Byl synem vyššího dstojníka a strážmistrem

hulánského pluku. Roku 187.5., odebral se do Ameriky, bj' pijal v Omaze místo redaktora

u Rosewaterova ,, Pokroku Západu". Potom ml v Omaze hostinec
; po té vydával ve Wilber

v Nebrasce zábavný asopis ,, Besedu", jenž však záhy zanikl. Koncemi let sedmdesátých se

•usadil v Kansasu, jako železniní pozemkový jednatel. Byv zapleten do njakých podvod,
zastelil se tam 10. kvtna 1880.

***) Miškovsk}' se narodil v srpnu r. 18G5. v Kutné Hoe. Vystudovav tam vyšší reálku,

odejel v srpnu r. 1881. do New Yorku, kde dostal práci u ,, Dlnických List". Po té praco.

val u ,, Slovana" v La Grange v Texasu. Setrvav tam do dubna r. 1884.. povolán byl do

Omahy jako spoluredaktor k ,. Pokroku Západu". Tam psobil do r. 189,3., kdy jmenován
byl tajemníkem ,, Národního Výboru", po jehož zániku optn dívjší zamstnání zaujal u

..Pokroku" a v nm až do jara r. 1899. setrval. Téhož roku otevel v Omaze hostinec a dne

1. srpna r. 1900. pevzal pak jako podílník nové spolenosti ,, Pokroku Západu" redakci listu

tohoto.

IHjiny Cecldw Americkych . . 
Prvnlm sku tecnym redaktorem "Pokroku" - od kvetna do prosin

-ce 1'.1872. - byl Josef :Michal, ktery bjrl zarovefl i sazecem "Pokroku". 
V prosinci spojil se vsak "Pokrok Zapadu" s JonasovYlll tydennfkeln 
"Amel'ikanelll" *) a l'edakce ujal se V aela v Snajdr. 

V srpnu r. 1873. pl-isel k listu za redaktora Frant. B. Zdrfibek 
:a redigoyal jej skoro dYa roky. V kyetnu r. 1875. vystHdal Zdrfibka 
Josef N oyinsk;y\ **) jenz redigoyal list do 1. bl'ezna r. 1876., kdy se 
redakee ujal Jan RosiekY. Ten 6. ceryna 1877. list koupil. Tisklo se 
na lisu Rose"\Yate1'ove, zacez OYSelll Rosieky Rosewaterovi platil. 

Dne ~1. Hjna 1'. 1880. utYoHla se vyc1ayatelsk:i spolecnost' a zakou
pi";i yelk.y lis, pr'est8hoyctla "Pokrok" do pekne eihelne budovy, kterou 
najala nn deset l'oktl; Jan Rosieky byl pak hlavllim l'edaktol'em listu 
,a podilnikem. 

Roku 1t'92. pocal Rosieky vyd:iyati "Poluok" dvakrate za tYden. 

Dnp 1. srpna 1'. 1900. prodal vsak Rosieky "Pok1'ok" Eduardu 
Rose,Yatel'od, RobertoYi V. :Miskovskelllu***) a jieh spolecnfkfim a daISf 
jeho pusobenl pH listu tom na dobro pl'estalo. Hlavnllll podflnikem 
"Pokroku" byl Eduard Rosewater, jezto mel Ui ctvrte ysech podilfi v listu 
tom: 1'edaktol'elll pro lllistnf Zpr,LYY byl Josef F. PHbyl, politiku psal 
Robert Ruzicka z Chicaga a obehodni zaJezitosti spl'-ayoval Vaclav Bures. 
Nyni je pI'edsedou spolecnosti "Pokrok Zapadu" V:ielav Bures, a list 
rec1igl1ji: Josef F. pr'ibyl (na;rodil se 3. br'ezna 1857. Y Bedonicieh u Kral. 
:Mestce) a nechiyno z Cech do Ameriky pl'isly student Otaka1' Charyat, 
List je radik:ilne 1'epublikansky a je slusne rec1igoy:in, 

*) Hosewater totiz lwupil od Karla a Belli"icha .Ton:i;ll ouberatele "Amerildna", Bylo 
to takto: Kl1yz se Karel .Ton:l; n:ltil ze sye mh·;a·yy \. C::'echnch (po d.lce francouzsl~o-Pl'llSJ.i:e) 
do Bacina, pocal jiz Rosewater poIitick~ho ziY01a c'ileji se uc'astniti a z:lroyei'i llzmhal pOtl'e
bu !rp;illO I'epublildnskeho ceskeho listll nezIi byl dosa\'adnf "Polnok Znpadl1 ", Proto se 
ohHz(>! po dohl'em ceskem redaktol'l1 a mezi jinymi dopsal i ~najdl'oYi do Racina, nechtel-li 
by I'edakce ,. Pokro]m" se ujati. ~najdl' pl'edlozil dopis Karln JonlF;oyi, a .TomE; pal~ Rose
wutel'o\'i s11m dopsal, 7,C by ~najdl' nabfdkll jeho phjaI, kdyz by Rosewater \'ykOllpil ,.Ame
rildna", jellz Jon11;llm llzitkn I1rl1esl. Hosewater n:IYI'h pi'ijal, a ~l1ajdr odejel do Omahy 
"Pokrol~" rrdi.!!o\'ut, 

.;<.*) .Iosef ~o\'insky nal'odi! se y,Tosefm'j\ Byl synem \'y~~fllO dllstojnfka a str:iZmistl'cm 
hlll:lllskeho plllkll, Rokll 1873, ollebral se do Ameriky, by pl'ijal y Omaze mfsto I'edaktora 
u HosrwatPI'o\'a ., Pokl'okll Z:lpallll ", Potom mt'>} Y Umaze hostin('c; po te "yd1\\'al \'0 \Yilber 
" Xebrasc(' zaba\'n}~ blSOpis "B('s('du", jenz \';ak dh,\' zanikl. KoncC"Ill !rt sedmdeslltych se 
'us:l\lil \' Kansasll, jako zelpznic'nf pozrml..:o"y jrdnatel. By\' zapleten do nl-jakych pOlIYodll, 
zasll'elil se tam 1 n, kyetna 1880, 

***) )li;:';kon.;k~~s('narodil \' srpnllr. 18(j;3, " KutneIlol'c, Yystlldova" tam \'y;qr(',Him, 
oclrjp! y Sl'jllll1 r, 1881. do Xc\\' Yorkll, I~de dostal pr:lci II "l>elnickych LiSti'I", Po te IJl'aco_ 
\'alll "Slo\'alla" \. La Ul'ange \. Texasll, Sell'va\' 1am do dllbna r. ISS.!" poyol:in byl do 
Omahy jako spo!urcdaklol' k .. Pol~l'okll Z:'\padll ". Tam PlIsobil do 1'. I Sn:1" kdy jmenodn 
hyl tajpmllfkem " X:ll'Odnfho Y}:hol'll ", po jehoz dnilm opetnc dl'f\'ej;:';f zaml-stminf zalljal II 

,.Pokl'Oku" a "Ilpm az do jara r, l'm~I, :-.etJ'\'al. TI~llOZ I'Okll ote\'I'e! ,,()maze hostin('c a dne 
1. srpn:l I', lnoO, pl'eYZal pak jako pl)dnllfl~ nove spo!rl'nosti .. Pokrokll Z:lpadu" redakci listll 
10hoto, 
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Jan Rosický se narodil 17. prosince r. 1845. v Humpolci, kde otec

jeho provozoval živnost' pekaskou.

První tídu reální studoval soukrom a zkoušku v Pelhimove

složil s úspchem.
t-. ^

i

Druhou tídu reální studoval na eské reálce v Praze. Po te skoro

po ti roky praktikoval u mstského dchodního v Humpolci. Roku 1861.

na jae odejel do Ameriky.

Až do konce r. 1864. pracoval na farm u Muscody ve Wisconsinu,

a pak odejel do Mihvaukee.

.

Do Chicao-a pijel v ervnu r. 1865. a úinkoval tam na eském

divadelním jevíšti skoro neustále až do r. 1«71. V letech 1868. a 1869.

byl editelem „Slovanské Lípy."

Rev. Vilém oka.

V Chicagu ml koenáský obchod. Do Omahy pišel, jak již

uvedeno, r. 1876. a na tamním eském jevišti hrával jako ochotník.

V letech osmdesátých vydával Rosický v Omaze též ,,Kvty Ame-

rické", msíník obsahu zábavného a pouného. Prvé íslo vyšlo lo.^

íjna 1884. a poslední 28. záí 1887. Redaktorem byl Jaromil Kvtensky

(Frant. K. Ringsmuth).

Od íjna r. 1887. do listopadu r. 1900. Rosický vydával ,,Knihovnu

Americkou". j'v -

Dne 1. bezna r. 1891. vydal v Omaze první íslo ,,Hospodae ,

který dosud vychází.

Jan Rosicky se narodil 1 i. prosince 1'. 1845. y Humpolci, kde otec 

jeho proyozoyal ziyno~t' pekal·~kou. 

Pn'ni tHdu realni studoyal soukrome a r.kousku y 

slozil s Dspechem. 

PelhHmoye 

Druhou t :Hdu realni studm:al na ceske re~Uce y Praze. Po te skoro 

po tH roky praktikoyal u mestskeho duchodniho ,- Humpolci. Roku 1861. 

na jal'e odejel do Ameriky. 
Az do konce r. 1864. praco,-al na fal'lne u ~Iuscod~y ,-e \Yisconsinu, 

a pak odejel do ~fihyaukee . . 

Do Chicaga pHjel v cernlU 1'. 1665. a lleinkoyal tam na eeskem 

diyadelnim jeyisti skoro neustale az do 1'. 1 ~i1. Y Ie tech 1b6~ . a 1069. 

byl }'editelem "Sloyanske Lipy." 

1111 
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V Chicagu mel kOl'enarskf obchod. Do Omahy pH~el, jak jiz 

u,-ecleno, 1'. 1~i6. a na tamnim ceskelll jeyi~ti hrayal .iako ochotnik. 

V letech osmdesatych yydayal RosickJ~ " Omaze tez "KYety Ame

ricln~", mesicnik obsahu z~i'baYnebo a poueneho. Prye cislo "yslo 15. 

Hjna 1884. a posledni 28. zal-l 1SSi. Redakto1'em byl Jal'omil K,-etensk.)~ 

(Frant. K. Ringsmuth). 
Oel l-ijna r. 188i. do listopadu 1'. 1900. Rosicky yydaxal "KnihoYllU 

Americkou". 
Dne 1. bi'ezna r. 1891. ,'~-dal" Omaze prnli Cislo "Hospodai'e", 

ktery dosud yychazi. 
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Prvním redaktorem rolnického asopisu toho byl L. W. Dongres.

(pozdji redaktor ,,Hospodáských List" v Chicagu)
; po nm nastou-

pil v redakci 1. záí r. 1898. Jan Janák.

Tento narodil se 11. srpna r. 1876. v Bezicích u Kunštátu. Vycho-
dil v Boskovicích hospodáskou školu a pijel do Ameriky a sice pímo
do okresu Douglas v Nebrasce dne 1. února 1898.

Po odchodu Jana Janáka do Chicaga, uvázal se v redakci „Hospodáe"
Jan Em. Kroupa.

Dne 1. listopadu roku 1900. vydal pak Rosický první íslo nových
,,Kvt amerických", jež byly obsahu zábavn pouného.

Redaktorem týdenníku toho byl Josef Valášek. Týž se narodil

20. íjna 1868. ve Vešov u Hoic. Brzy na to pesídlili rodie jeho

do Sobtuše u Nechanic. Gy.amasium absolvoval v Hradci Králové
a právnickou fakultu na eské universit v Praze. Byv odsouzen pro

velezradu na 13 msíc do vzení, ujel 4. záí roku 1895. do Ameriky.
Od 16. prosince r. 1895. až do 20. íjna r. 1900. pracoval u ,,Dennice

Novovku" v Clevelandu.

Po odchodu Josefa Valáška ,,Kvty americké" zanikly; objevily se

ale v nové podob jako ,,Osvta americká". asopis ten utvoen z ,,Kvt
amerických" a z ,, Osvty'", jež Rosický od Stanislava Kostoryze koupil,

a název ,,Osvta americká" byl mu dán Rosickým.

Redaktorem byl František Jaroslav Kuták až do srpna r. 1905.,

kdy se odebral do Chicaga. Nyní dopisuje do ,,Osvty americké"
Lev Palda ze Cedar Rapids, ve státu lowa.

Jan Rosický jest mužem, jenž i pi svém nepatrném školním
vzdlání domohl se svojí houževnatostí vynikajícího místa v adách
svobodomyslných ech amerických.

Osobn sám není ani žurnalistou v pravém toho slova smyslu, ani

nieho nenapsal, co by snad zasluhovalo povšimnutí, ale vživ se do
esko-amerických pomr, dovedl listy svoje íditi a dáti jim vlastní

smr, který zdejšímu lidu vyhovl.
Jeho nakladatelská innost' jest znaná a podle svého nejlepšího

vdomí a svdomí podával lidu esko americkému to, co považoval za

prospšné pro nj — ale též pro sebe.

Vydával list politický (i-epublikánský), jenž ml nátr proti-

náboženský, ale zárovefí vydává list hospodáský, kde pstuje naprostou
nestrannos a k nmuž za prémie dává obrázky svatých. Vydával
romány (nejvíce peklady), v nichž ídil se vkusem eského obecenstva,

vydával a opt vydává obrázkový laciný list ,,Kvty" pestrého obsahu;
vydal též spisy urené výhradn pro farmáe atd., atd.

Z toho vidno že innost" jeho co do vydávání list a spis pro
lid, byla a jest velice ilá, ale že by ml Rosický njaké vlastní tvrí
síly, anebo že by byl vydal nco skuten cenného, to íci nelze. Byl
dobrým obchodníkem, jenž na první pohled poznal píhodnost' doby —
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Pl'Ynlm l'edaktol'ell1 1'01niekeho cm;opisll toho byl L. W. Dongres. 
(pozdeji redaktor "HospodcLi'skydl Listu" v Chieagll); po nem nastou
pil v rec1akc:i 1. za:l-i 1'. 18f1t). Jan JamUL 

Tento nal'odil se 11. srpna 1'. It576. v Bl'ezicich u Kunstatu. Vyeho
elil v Boskovicieh hospochlJ-skou skolu a pfijel do Ameriky a sice pHmo 
do okl'esu Douglas v Nebl'asee dne 1. llnora 189S. 

Po odehoc1u Jana Ja,naka do Chicaga, uvazal se v rec1akci "HospochiJ'e" 
Jan Em. Kroupa. 

Dne 1. listopadu roku 1900. vydal pak Rosicky prvni cislo novyeh 
"K yetu americkych", jez byly obsahu zabavne poucneho. 

Redaktorem tyc1enniku toho byl Josef Valasek. Tyz se narodil 
:20. Hjna 1868. ve Vi'est'ove u Hoi'ie. Brzy na to pl'esic1lili rodice jeho 
do Sobetuse u Nechanie. Gymnasium absolvoval v Hradci Kralove 
a praynickou fakultu ua ceske universite v Praze. Byv odsouzen pro 
velezrac1u na 13 mesieu do vezeni, ujel 4. zaN roku lSU5. do Ameriky. 
Od 16. prosince 1'. 18D5. az do 20. :l-ijna 1'. 1900. pracoval u "Dennice 
~oyoveku" v Clevelandu. 

Po odchodu Josefa VahiSka ~,Kvety amerieke" zanikly; objevily se 
ale \' nove podobe jako "Osveta americka". Casopis ten utvol'en z "Kvetu 
americkyeh" a z "OsvetyL, jez Rosieky od Stanislava Kostoryze koupil, 
a nazev "Osveta americka" byl mu dan Rosickym. 

Redaktorem byl Frantisek Jaroslav Kutak az do srpna 1'. 1905., 
kc1~y se odebral do Chicaga. Nyn! clopisuje do "Osvety americke" 
Lm' Palda ze Cedar Rapids, ve statu Iowa. 

Jan Rosicky jest muzem, jenz i pr! svem nepatrnem skolnim 
\'zdelani domohl se svoji houzevnatosti vynikajic:fho mista v l'adach 
svobodomyslnyeh Ceehu amel'ickYch. 

Osobne sam nen! ani zurnalistou v pl'avem toho slova smyslu, ani 
niceho nenapsal, co by snad zasluhovalo povsimnuti, ale vziv sc do 
ecsko-amel'ickych pomcl'fi, dovedl listy svoje Nditi a cl{Lti jim vlnstni 
smel', ktel'Y zdejSimu lidu vyhovel. 

Jpho nakladatelska cinnost' jest znacna a poc11e sveho nejlepsiho 
vcc10mi a svedomi podaval lidu cesko-amel'iekemu to, co povazoval za 
prospesne pro nej -- ale t8z pro sebe. 

Vye1{wal list politicky (l'epublilGLnsky), jenz mel n~aer pl'oti
mLboZE-'llsky, ale z~hovefl vyc1i.Lva list hospodaJ'sky, kde pestuje naprostou 
nestrannost' a k ncmuz za l)l'ernie cl.LV{L obrazky svatych. Vyc1aval 
romany (n('jYice prcklady), v nichz ]'idil so vkusorn ceskeho oboccnstv(\, 
"y<l,1. val a opct \·.relet\'(\, Obl'<lZkovy laciny list "l{vcty" pestl'eho obsahu; 
vydal tez spisy ur~en6 vyhl'adne pro fal'lJ1(L:l"c atd., atd. 

Z toho \'ic1no zo Cinnost' jeho co do vyd,Lvuni listu a spisu pro 
lid, byla a jest velice ~il(1.1 ale ze by mel Hosieky nejak6 vInstnl tvfil'('i 
siI,Y, anebo ze by byl Y,Yc1al neeo skuteenc ('('nn6110, to Nci nelze. ilyl 
c1obl'yrn obehodnikcm, jonz na. prvni pohle<l po,mal pNhodnost' c10by -
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a té píhodnosti dovedl také vždy využitkovati. Vinou jeho není, že jeho

osobní vlastnosti uhlazené nejsou. Klasického vzdlání se mu nedoitalo.

V esko-americkém život hraje dosti dležitou úlohu — zvlášt

v politice a spolkaení — a že si dovedl dobýti estného místa v esko-

americké svobodomyslné spolenosti, to slouží mu jen ke chvále. Jiný

s jeho vzdláním by to snad nebyl pivedl nikam.

Krom ,,Pokroku západu" vycházel v Omaze r. 1886. a r. 1887.

týdenník ,,Národní sty", jichž vydavateli byli: politik Frant. J. Kašpar

a Josef Hospodský, který narodil se roku 1855. v Jistebnici u Tábora.

Vychován byl od svého útlého mládí v Milevsku u píbuzného se strany

otcovy — rodie mu záhy zemeli. Roku 1871. pistoupil ku spolenosti

Em. Rotta; po té pijal místo u divadelního editele Kramuele a konen
u Brauna.

Do Clevelandu pijel roku 1879. a pracoval tam u ,,Volnosti".

V listopadu 1885. povolán byl do msteka North Bend v Nebrasce k ,,Nové

vlasti". Roku 1886. pesthoval se s asopisem tím do Omahy: a když

,,Nová vlast'" neb ,,Národní listy" tam zanikly, pracoval pes ti roky

u ,,Pokroku západu". V záí r. 1891. pevzal re4akci týdenníku ,,Pítel

lidu" ve Wahoo v Nebrasce, který pozdji od podílník vykoupil a do

Wilber v Nebrasce pesthoval. Hospodský ml ve Wilber vlastní

tiskárnu a stroje.

Avšak vážné ochuravní vydavatele Jos. A. Hospodského bylo

píinou, že ,,Pítel lidu" poátkem r. 1904. íslem 27. roníkem XIII.

zanikl. Odbratelstvo koupil chicagský denník ,,Denní hlasatel" a

redaktor Hospodský vstoupiv do služeb Josefa Trinnera v Chicagu,

stal se cestujícím jednatelem ,,Hokého vína". Listy ty byly republikánské.

Vycházely díve v North Bend v Nebrasce pod jménem ,,Nová vlast'".

Když pak ,,Národní listy" zanikly, koupil ,,Pokrok západu" jich

tiskárnu.

V Omaze také vycházely od r. 1892. do r. 1895. anglické noviny

,,Bohemian Voice" (eský hlas), jež vedeny jsouce v eském duchu,

mly na americké cechy obrátiti pozornost' Amerian; úelu toho však

dosaženo nebylo.

Nejprve redigoval asopis ten Tomáš apek, nyní právník v New
Yorku; po nm ujal se redakce bývalý redaktor ,, Slavie" Josef Jií Král.

Administrátorem byl tajemník ,,Národního výboru esko-slovanských

podporujících spolk" (. S. P. S.), Robert V. Miškovský v Omaze,

který však ani neupomínal, ani k pedplácení nevyzýval, vbec nestaral

se o list, jak povinností jeho bylo; takže pi zániku svém dluhoval

,,Bohemian Voice" pes tisíc dollar.

eských odbratel bylo zprvu asi 1500, asi 1000 výtisk se ro-

zesílalo zdarma asopism, zvlášt anglickým a vynikajícím Amerianm.
List byl tištn v tiskárn ,, Pokroku západu". Nakladatelem byl již

zaniklý posvícenský ,,Národní výbor".
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n, te pNhodnosti doyedl take yzdy \'yuzitko\Tati. Vinou jeho neni, ze jeho 
osobni Ylastnosti uhlazene ne,isou. Klasickeho yzc1ehini se mu nedos.talo. 

V eesko-amel'icke'm zivot8 hraje dosti dulezitou ulohu - zvlaste 
\- politice a spolkal'eni - a ze si dovedl dobyti eestneho mista v eesko
americke svobodomyslne spolecnosti, to slouzi mu jen ke chvale. Jiny 
s jeho vzdehtnim by to snad nebyl pi'ivedl nikam. 

Krome "Pokl'oku zapadu" \-ychazel \' Omaze 1'. 1880. a 1'. 1887. 
tydennik "N al'odni iisty", jichz \-ydavateli byli: politik Frant. J. Kaspar 
a Josef Hospodsky, ktel'Y narodil se roku 1855. \' Jistebnici u Tabora. 
V;ychOntll b;yl od sveho utleho mladi v 1Iilevsku u pHbuzneho se strany 
otcovy - rodiee mu zahy zeml'eli. Roku 1871. pi'istoupil ku spolecnosti 
Em. Rotta; po te pHjal misto u divadelniho l'editele Kramuele a konecne 
u Brauna. 

Do Clevelandu pl'ijel roku 1879. a pracoval tam u "Volnosti". 
V listopadu 1885. povohin byl do mestecka North Bend \- ~ebl'asce k "Nove 
vlasti". Roku 1886. pl'esteho\'al se s casopisem tim do Omahy: a kdyz 
"N o\'Ct v last'" neb "N arodni listy" tam zanikly, pl'acoval pl'es ti'i roky 
u "Pokl'oku zapadu". V zaN r. 1891. pl'm-zal reqakci tydenniku "PHtel 
lidu" ve 'Yahoo v Nebl'asce, ktery pozdeji od podilniku vykoupil a do 
'Vilber v Nebrasce pl'est8hoval. Hospodsky mel \-e 'Vilber vlastni 
tisld,rnu a stroje. 

Avsak ntzne ochul'aveni vydavatele Jos. A. Hospodskeho bylo 
pi"icinou, ze ,,:pNtei lidu" pocatkem r. 1904. cislem 27. rocnikem XIII. 
zanild. Odberatelstvo koupil chicagsk.}~ dennik "Denul hlasatel" a 
redaktol' Hospodsky vstoupiv do sluzeb Josefa Trinnera v Chicagu, 
stal se cestujicim jedna telem "Hol'keho vina". Listy ty by ly repu blikanske. 
Vychazely dffve v North Bend v Nebrasce pod jmenem "No\'Ct vlast'''. 

Kdyz pak "Narodni listJT
" zanikly, koupil "Pokrok zapadu" jich 

tiskarnu. 
V Omaze take vychazely od r. 189~. do r. 1895. anglicke noviny 

"Bohemian Voice" (Cesky hlas), jez vedeny jsouce v ceskem d uch u, 
mely na americke Cechy obnititi pozornost' Americanu: ucelu toho \'sak 
dosazeno nebylo. 

Nejprve redigoval casopis ten Tomas Capek, nyni pravnik v New 
YOl'ku: po nem ujal se redakce byvaly rec1aktor "Slavie" Josef JiN Kral. 
Administratorem byl tajemnik ; ,N arodniho vyboru Cesko-slovallskych 
podporujicich spolku" (C. S. P. S.), Robert V. ~1iskovsky v Omaze , 
kter.}~ v~ak ani neupominal, ani k predplaceni llm-yzy\'al, vubec nestaral 
se 0 list, jak povinnosti jeho bylo: takze pl'i zaniku s\'em dluhoval 
" Bohemian Voice" pl'es tisic dollaru. 

Ceskych odberatelu bylo ZP1TU asi 1500, asi 1000 vJ~tisku se 1'0-

zesilalo ,zdarma casopisum, zvlaste anglickym a vynikajicim Amel'icanum. 
List byl ti~ten v tiskarne "Pokroku zapadu". Nakladatelem byl jiz 
zanildy posvicensky "Narodni vrbor". 



-26 Djiny echv Amerických.

V Omaze vycházel ješt jeden týdenník „Dlnické listy". Prvé
íslo, jejich vyšlo 21. kvtna 1894. Djiny tchto „Dlnických list"
jsou tyto:

V kvtnu roku 1894. vypukla u „Pokroku západu" stávka a to

proto, že Rosický bývalého svého dílovedoucího Karla Amorta (nyní

v New Yorku) vzal optn do práce — a sazei, založivše akciovou
spolenost', poali vydávati konkurenní asopis demokratické ,,Dlnické
listy". Akcioná bylo z poátku šest. Z tch však se do podzimu
vrátili k ,,Pokroku západu'' ti.

Na podzim spojily se ,, Dlnické listy" s ,,Wilberskými listy",

pijavše jejich vydavatele Františka J. Hanzelína za spolupodílníka.

S podílníkem se však dobe nepochodilo, a proto roku 1896. zvlášt
piinním L. W. Dongresa utvoila se nová vydavatelská spolenost',

kteráž list pejala a jej vydávala až do zaátku ervna 1898.

Koncem ervna r. 1898. pevzal tiskárnu a list Stanislav Kostoryz,
narozený r. 1866. v Jemnicích u Strakonic. Gymnasium studoval v Písku
a Budjovicích, Do Ameriky pibyl poátkem roku 1886. Týž poal
vydávati bývalé ,,Dlnické listy" pod názvem ,,Osvta".

Na podzim roku 1901. poala ,,Osvta" vycházet dvakrát týdn
a v let r. 1902. utvoila se akciová spolenost', jejíž hlavními podílníky
byli Stanislav Kostoryz a František Jaroslav Kuták, a poala vydávati
denník, jakož i zvláštní týdenní vydání pro Wilber (,,Wilberské listy")

a pro Schuyler (Obzor).

Denník zanikl po pti msících, týdenník ,,Osvta", jakož i oba
místní listy vycházely dále.

Se zánikem denníku odstoupil z inného psobení pi ,,Osvt"
též Stanislav Kostoryz a uvalil celou starost' na Františka Jaroslava
Kutáka, narozeného 3. bezna r. 1872. v Blatence u Blatné. Gymnasium
(až do kvinty) studoval v Písku a roku 1887. pijel do Chicaga.

Roku 1891. stal se redaktorem tamního ,, Denního hlasatele", po
té ,,Dennice novovku", potom ,,New Yorských list", pozdji ,,Pokroku
západu" v Omaze.

Kostoryz podílnictví v listu však se nevzdal.

Konen dne 3. záí roku 1903. poal v Omaze vycházeti katolický
týdenník ,, Vlast'", který však dne 30. listopadu 1905. íslem 14. roníku
tetího zanikl.

Mujetníkem a vydavatelem ,,Vlasti" byl Josef M. Rouek, rodilý

26. dubna roku 1877. v erné. V útlém mládí pisthoval se s rodii
do Omahy.
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V Omaze vychazel jeste jeden tydennik "Delnicke listy". Prve 
cislo. jejich yyslo 21. kvetna 1894. Dejiny tecl)to "Delnickych listu" 
jsou tyto: 

V kvetnu l'oku 1894. vypnkla u "Pokroku zapadu" stavka a to 
pi'oto, ze Rosicky byvaIeho sveho dilovedouciho Karla Amorta (nyni 
v New Yorku) vzal opetne do prace - a sazeci, zalozivse a,kciovou 
spolecnost', pocali vyehtvati konkurencni casopis domokraticke "Delnicl{(~ 
listy". Akcionaru bylo z pocatku ~est. Z tech vsak se do podzimu 
vnttili k "Pok1'oku zapadu" tHo 

N a, podzim spojily se "Delnicke listy" s" Wilberskymi listy", 
prijavse jejich vydavatele Frantiska J. Hanzelina za spolupodilnika. 
S podilnikem se vsak dobl'e nepochodilo, a proto roku 1896. zvlaste 
pHcinenim L. W. Dongresa utvol'ila se nova vydavatelska spolecnost', 
kteraz list pl'ejala a jej vydavala az do zacatku cel'vna 1898. 

Koncem cervna r. 1898. pl'evzal tisln1rnu a list Stanislav Kostol'Yz, 
nal'ozeny 1'. 1866. v Jemnicich u Stl'akonic. Gymnasium studoval v Pisku 
a Budejovicich. Do Amel'iky pHbyl pocatkem roku 1886. Tyz pocal 
vydavati byvale "Delnicke listy~' pod nazvem "Osveta". 1 

Na podzim roku 1901. pocala "Osveta" vychazet dvakl'at tydne 
a v lete r. 1902. utvorila se akciova spolecnost', jejiz hlavnimi podilniky 
byli Stanislav Kostoryz a Fl'antisek Jaroslav Kutak, a pocala vydavati 
dennik, jakoz i zvhistni tyc1enni vydani pro Wilber e" Wilberske listy") 
a pro Schuyler (Obzor). 

Dennik zanikl po peti mesicich, tydennik "Osveta':, jakoz i oba 
mistni listy vychazely dale. 

Se z{mikem c1enniku odstoupil z cinneho pusobenf pl'i "Osvete" 
tez Stanislav Kostoryz a uvalil celou starost' na Frantiska Jaroslava 
Kutaka, narozeneho 3. bl'ezna 1'. 1872. v Blatence u Blatne. Gymnasium 
(az do kvillty) studoval v Pisku a l'oku 1887. pfijel do Chicaga. 

Roku 1R91. stal se l'edaktol'em tamniho "Denniho hlasatele", po 
te "Dennice novoveku", potom "New Yorskych listu", pozeleji "Pokroku 
zapadu" v Omaze. 

Kostoryz poclilnictvi v listu vbak so nevzclal. 

Konecne dne B. zaN roku 1903. poeal v Omaze vycluLzeti katolicky 
tydennik "Vlast''', ktery vsak due 30. listopadu 1905. 6islem 14. rocniku 
tretiho zanikl. 

~Iajetnikem a yydavatelem "Vlasti" byl Josef :LVI. Roncek, l'odily 
26. dubna roku 1877. y Cerne. V utlem mlac1i pl'istehoval se s rodici 
do Omahy. 

- -_".-0 .. 
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Kostel, fara a ~kola sv. Vaclava v Omaze, Nebr. 
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eská katolikií osada v Omaze.

Prvním eským knzem v Omaze byl rev. František Bobal, jenž

se narodil r. 1845. v Lužkovicích na Morav a na knžství vysvcen byl

r. 1871. v americké koleji v Lovani v Belgii.

Od listopadu r. 1877. spravuje rev. Fr. Bobal eskou osadu sv. Jana

Nepom. v Chicagu. Byv ustanoven r. 1872. za kaplana pi biskupském

kostele v Omaze, nkdy Cechm kázal.

Tehdy žilo v ,,Bi*án Západu" asi 60 chudých eských rodin;

teprve koncem let sedmdesátých minulého století poalo hromadnjší
sthování a usazování se našinc v Omaze.

V letech sedmdesátých mnoho rodin eských usadilo se v Omaze
proto, aby vydlaly njaký dollar a mohly odejíti na úrodné prérie

východní Nebrasky, kde si pak zabíraly osmdesátky nejlepší pdy pouze

za cenu zápisu.

Proto také nemohlo tch nkolik chudých eských katolík v prvních

letech kostel si postaviti a svého knze si vydržovati. V ervenci r. 1877.

po píchodu eského knze P. Václ. Koárníka, O. S. B. zmohli se katoL

echové v Omaze na vlastní kostel.

P. Václav Koárník narodil se 8. bezna r. 1845. v Hoe Kutné.

Absolvovav tamní nižší gymnasium, odebral se do Nového Yorku.

Roku 1866. vstoupil do benediktinského kláštera sv. Vincence v okresu

Westmorelandu v Pennsylvanii a 17. ervence r. 1874. byl tam na knze
vysvcen.

Pobyv krátký as v AUegheny City, v Pennsylvanii, odebral se

do Omahy, odkudž roku 1880. do Plzn, v okresu Saunders, v Nebrasce

se pesídlil. V beznu roku 1885. pibyl do Chicaga, a roku 1894. stal

se pevorem eského benediktinského kláštera v Chicagu. Roku 1899.

odejel do ech k vli svému zdraví a roku 1903. vrátil se zpt do
Chicaga.

Na tinácté ulici severn od William ulice v Omaze stála z prken
sbitá sífi beze vší omítky, a vedle ní byla nálevna a byt hospodského
Václava Kuery. V této síni odbývaly se eské zábavy a divadla asto
nepíliš ušlechtilá.

Tuto sífi koupil omažský biskup zesnulý James 0'Connor pro eské
katolíky a P. Václav Koárník promnil ji v kostel, hospodu ve školní

svtnici a Kuerv píbytek ve faru.

V kostele tom scházelo se pak nkolik eských rodin katolických,

jimž P. Koárník horliv sloužil až do roku 1880., kdy ujal se správy
eské katolické obce v Plzni, v okresu Saunders v Nebrasce.

Po jeho odchodu dosluhovali katolickým echm v Omaze nmetí
knží z nemocnice sv. Josefa a na jednu nedli v msíci pijíždl pravi-

deln do Omahy P. Koárník z Plzn.

Ocsk~i katoliek:i os:ula v OU1UZC. 

Prvnim ceskym knezem v Omaze byl rev. FrantiSek Bobal, jenz 
se narodil r. 184i1. v Luzkovicich na :Morave a na knezstvf vysvecen byl 
r, 1871. v americl\:(3 koleji v Lovani v Belgii. 

Od listopadu r. 1877. spravuje rev. Fr. Bobal ceskou osadu sv. Jana 
Nepom. v Chicagu. Byv ustanoven r. 1872. za kaplana pri biskupskem 
kostele v Omaze, nekdy Gechlim kazal. 

Tehdy zilo v "Brane Zapadu" asi 60 chudych ceskych rodin: 
teprve koncem let sedmdesatych minuleho stoletf pocalo hromadnejsi 
stehovani a usazovanf se nasincli v Omaze. 

V letech sedmdesatych muoho rodin ceskych usadilo se v Omaze 
proto, aby vydelaly nejaky dollar a mohly odejfti na urodne prerie 
vychoclnf Nebrasky, kde si pak zabfraly osmdesatky nejlep~i plidy pouze 
za cenu zapisu. 

Proto take nemohlo tech nekolik chudych ceskyeh katolikli v prvnfeh 
leteeh kostel si posta viti a sveho kneze si vydrzovati. V cervenei r. 1877. 
po pi'iehodu ceskeho kneze P. Yael. Kocarnfka, O. S. B. zmohli se katol. 
Gechove v Omaze na vlastnf kostel. 

P. Vaelav Kocarnfk narodil se 8. bi'ezna 1'. 1845. v HOl'e Kutne,. 
Absolvovav tamnf nizsi gymnasium, odebral se do Noveho Yorku. 
Roku 1866. vstoupil do benediktinskeho klastera sv. Vincence v okresu 
'\Yestmorelandu v Pennsylvanii a 17. cervenee r. 1b74. byl tam na kneze 
vysveeen. 

Pobyv kratky cas v Allegheny City, v Pennsylvanii, odebral se 
do Oma.hy, odkudz roku 1880. do Plzne, v okresu Saunders, v Nebrasee 
se pI"esfdlil. V bi'eznu roku 1885. pHbyl do Chieaga, a roku 1894. stal 
se prevorem ceskeho benediktinskeho klastera v Chieagu. Roku 1899. 
odejel do Geeh k vlili svemu zdra vi a roku 1903. v rei til se zpet do 
Chicaga. 

N a tHnacte ulici severne od ,\Villiam uliee v Omaze stala z prken 
sbita S1ft. beze vsf omitky, a vedle nf byla nalevna a byt hospodskeho 
Vaclava Kucery. V teto sini odbyvaly se ceske zc.tbavy a diyadla casto 
nepHlis usleehtihi. 

Tuto sfft. koupil omazsky biskup zesnuly James O'Connor pro ceske 
katoliky a P. Vciclay Kocal'nik promenil ji v kostel, hospodu ve skolni 
svetniei a Kueerliv pHbytek ye faru. 

V kostele tom sehazelo se pak nekolik ceskyeh rodin katoliekyeh, 
jimz P. Kocarnfk horlive slouzil az do roku 1880., kdy ujal se spnivy 
ceske katolicke obet' y Plzni, v okresu Saunders v N ebl'asee. 

Po jeho odchodu dosluhovali katoliekym Gechlim v Oma2e nemecti 
kneZi z nemocnice SY .• Jm.;pfa a na jednu nedeli v mesiei pNjfzdel pravi
delne do Omahy P. KOl'{Ll'nik Z PIZIl(\ 
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V beznu roku 1885. dosazen do Omahy opt nový eský knz
P. Vilém oka, zakladatel osady sv. Prokopa v Chicagu (nejvtší to

katolické obce eské v Americe) a známý z veejné rozpravy o víe
s Frant. B. Zdrflbkem. Knz ten zapoal v íjnu r. 1886. se stavbou

nového pkného kostela na jižní 14. ulici a 3. ervence r. 1887. byl

kostel vysvcen.

Rovnž r. 1886. zapoal se stavbou školní budovy o dvou svtnicích,

kterou na podzim téhož roku dokonil. Stavba fary byla zadána v ervnu
r. 1887. a byla hotova v záí téhož roku a r. 1889. promnna škola

v dvoupatrovou budovu.

Vnitek kostela sv. Václava v Omaze, Nebr.

Starý pozemek s bývalou síní prodán byl již v záí roku 1886.

za 9,000 dollar a za nový pozemek, kostel, faru a školu zaplatila osada
18,000 dollar.

Roku 1889. P. Vilém oka byl jmenován generálním vikáem
a za tžké nemoci biskupa 0'Connora administrátorem omažské dioecese.

Když pak biskup 0'Connor r. 1890. zemel, doufali a za jisté pokládali

katolití Cechové, že on,, jsa zasloužilým knzem, generálním vikáem
a administrátorem dioecese, povýšen bude za biskupa, avšak nestalo se

tak. Biskupem jmenován byl opt Iran.

Jan Habenlcht. — Djiny echv Amer.
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V br'eznu l'oku 1885. dosazen do Omahy opet novy cesky knez 
P. Vilem Coka, zakladatel osady sv. Pl'okopa v Chieagu (nejvetsi to 
katolieke obce cesln~ v Ameriee) a zmbny z vei'ejne l'ozpravy 0 vii"e 
s Fl'ant. B. Zc1rflbkem. Knez ten zapocal v Hjnn r. 1886. se stavbou 
noveho pekneho kostela na jizni 14. uliei a 3. cervence 1'. 1887. byl 
kostel vysveeen. 

Rovnez 1'. 1886. zapocal se stavbou skolni budovy 0 dvou svetnieich, 
kterou na podzim tehoz roku dokoncil. Stavba fal'Y byla zachLna v ce1'vnu 
1'. 1887. a byla hotova v zafi tehoz l'oku a 1'. 1889. pl'omenena skola 
v dvoupatrovou budovu. 

Vnitrek kostela sv. Yliclava v Omaze, ~ebr. 

Stary pozemek s byvalou sini prodan byl JIZ v zafi roku 1886. 
za 9,000 dollarli a za novy pozemek, kostel, faru a skolu zaplatila os ada 
18,000 dollarli. 

Roku 1889. P. ViIem Coka byl jmenovan generalnim vikarem 
a za tezke nemoei biskupa O'Connora administratorem omazske dioeeese. 
Kdyz pak biskup O'Connor r. 1890. zemfel, doufali a za jiste pokladali 
katolicti Ceehove, ze on,. jsa' zaslouzilym knezem, genenUnim vikarem 
a administratorem dioeeese, povysen bude za biskupa, avsak nestalo se 
tak. Biskupem jmenovan byl opet Ircan. 

Jan Habenicht. - DE;jiny Cechftv Amer. 
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Pozdji P. Vilém oka opustil osadu sv. Václava a to proto, že

nkteí z jeho osadník s jeho správou nesouhlasili, a vtšina s ním

byla za jedno.

By uinil rznicím konec, a mír v osad byl zaveden, odešel do

rolnické osady nmecké Monterey, v okresu Cuming v Nebrasce, jež má
pouze tyry eské rodiny ve svém obvodu a ty ješt náleží k eské obci

a kostelu v Dodge.

Z Monterey dosluhoval P. Vilém oka do vesniky Snyder, kde je

malý kostel, k nmuž hlásí se 35 rodin nmeckých, 9 irských, 2 polské

a 4 eské.

P. Vilém oka narodil se v prosinci r. 1840. v ernovíe u Olo-

mouce, kde 5. ervence r. 1866. byl na knžství vysvcen. Zemel dne

16. ervence r. 1902. v nemocnici v Omaze. Byl jedním z nejvzdlanjších

a nejlepších knží esko-amerických.

Po odchodu horlivého knze a upímného echa P. Viléma oky
z Omahy, uvázal se 8. ledna roku 1893. v duchovní správu tamní osady

sv. Václava P. Jan Vránek, jenž se narodil dne 11. dubna roku 1863.

ve Lžín u Sobslavi. Záhy však i^esídlili jeho rodie do Pohoe
u Kardašovy eice. Gymnasium vystudoval v Jindichov Hradci, kde

složil maturitní zkoušky roku 1884. ; po té konal jednoroní vojenskou

službu ve Vídni.

Na knze vysvcen byl dne 14. ervence roku 1889. v Churu ve

Švýcarsku, a brzo potom odcestoval do Ameriky, kde pistál 18. dubna

r. 1890., od kteréžto doby psobí v Nebrasce.

Dne 2. kvtna r. 1890. vykázáno mu první psobišt v Norfolk,

Nebr. , kde byl kaplanem u rev. Tom. Walshe. Zde mu bylo dojíždti asi

na dvanáct misijních stanic, pi emž zakusil mnoho útrap misionáského
života. esky hlásal slovo Boží ve Verdigris, Pierce, Ravenn a Scoolcraft

u Madison, Nebr.

Dne 23. íjna 1890. peložen za duchovního správce do Creighton,

Nebr., kde zaídil kostel a postavil faru, ve Verdigris zvtšil r. 1891.

kostel a pistavl sakristii, založil osadu v Pierce, Bloomfield, kde
postavil první kostel.

Roku 1892. zakládal osadu a poal stavti kostel v Osmond, kterýžto

nedokonil, byv dne 8. ledna 1893. povolán do Omahy.

Roku 1893. založil osadu v South Omaha, zakoupil nynjší pozemek
kostelní na 22. a Wyman ul. (nyní ,,U" Str.) za $1100.00. Osadníci nebyli

o míst sjednoceni, nkteí chtli místo na 20. a ,,Q" ul. Proto biskup

na žádos P. Vránka pijel a schválil nynjší pozemek na krásném
návrší. (Když kopány základy ke kostelu,, pišlo se na indiánské

pohebišt.) Téhož roku po.stavil nový kostel v Dodge za $4800.00

a v Howell za 3000.00.

2BO JJejlny Cecld'tv Americkych. 

Pozdeji P. Vilem Coka opustil osadu sv. Vaclava a to proto, ze 
nekteH z jeho osadniku s jeho spra you nesouhlasili, ac vetsina s nim 
byla za jedno. 

By ucinil ruznicim konec, a mil' v osade byl zaveden, odesel do 
rolnich:e osady nemecke .Monterey, v okresu Cumillg v Nebrasce, jez rna 
pouze ctyry ceske rodiny ve svem obvodu a ty jeste naJeZi k ceske obci 
a kostelu v Dodge. 

Z Monterey dosluhoval P. Vilem Coka do vesnicky Snyder, kde je 
maly kostel, k nemuz hlasi se 35 rodin nem~ckych, 9 irskych, 2 polske 
a 4 cesk~. 

P. ViIem Coka narodil se v prosinci r. 1840. v Cernovi1'e u 010-
mouce, kde 5. cervence r. 1866. byl na knezstvi vysvec811. Zem1'el dne 
16. cervence r. 1902. v nemocnici v Omaze. Byl jednim z nejvzdelanejsich 
a nejlepsich knezi cesko-americkych. 

Po odchodu horliveho kneze a upHmneho Cecha P. Vilema Coky 
z Omahy, uvazal se 8. ledna roku 1893. v duchovni spravu tamni osady 
S\T. Vaclava P. Jan Vranek, jenz se narodil dne 11. dubna roku 1863. 
ve Lzine u Sobeslavi. Zahy vsak pl'e~idlili jeho rodice do Pohol'e 
u Karc1a~ovy Recice. Gymnasium vystudoval v Jindfichove Hradci, kde 
slozil maturitni zkousky roku 1884.; po te konal jednorocni vojenskou 
sluzbu ve Vidni. 

Na kneze vysvecen byl dne 14. cervence roku 1889. v Chul'u \Te 
Svycarsku, a brzo potom odcestoval do Ameriky, kde pl'istal 18. dubna 
r. 1890., od ktereZto doby pusobi v Nebrasce. 

Due 2. kvetna r. 1890. vykazano mu prvni pusobistO v Norfolk, 
Nebr., kde byl kaplanem u rev. Tom: Walshe. Zde mu bylo dojizdeti. asi 
na clvamtct misijnich stanic, pI'i cemz zakusil mnoho litrap misionarskeho 
zivota, Cesky hlasal slovo Bozl ve Vel'digris, Pierce, Ravenne a Scoolcl'aft 
u .Madison, Nebr. 

Dne 23, Hjna 1890. pl'elozen za ducbovniho spntyce do Creighton, 
Nebr" kde zaNc1il kostel a postavil faru, ve Verdigris zvetsil r. 1891. 
kostel a pl'istavel sakl'istii. zalozil osadu v Pierce, Bioomfield, kc1e 
posta vil pnr.ni kostel. 

Roku 1892. zakladal osadu a pocal staveti kostel \T Osmond, kteryzto 
nec1okoncil, by\' dne 8. ledna 1893. povohin do Omahy. 

Roku 189B. zalo~il osadu v South Omaha, zakoupil nynejsi pozemek 
kostelni na 22. a 'VYll1an ul. (nyni "U" Str.) za $1100.00. Osadnici nebyli 
o miste sjeclnoceni, nektel-i chteli misto na 20. a "l~" ul. Proto biskup 
na z~idosf P. Vranka pHjel a scln'alil nynejsi pm:emek na krasnem 
nav1's1. (Kdyz kopany zaklady ke kostelu,. pI-islo so na illdbinske 
pohl'ebi~te.) Teho~ l'oku postadl 110\"y kostel y Dodge za S4800.00 
a v Howell za DOOO.OO. 
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V ervenci r. 1891. jmenován biskupským radou. Od r. 1896. do

r. 1905. zastával úad kaplana I. Ústední Jednoty, až .se úadu vzdal

v Cleveland, O. r. 1905.

Od studentských dob pispíval básnmi i prostomluvou do rzných
asopis. Zvlášt jeho pkné lyrické básn uveejovaly \\stj eské
a i zde je P. Vránek literárn inným — uveejuje v katolických

novinách a v kalendái „Katolíku" svoje verše, provanuté velým
náboženským duchem a prosycené láskou k dálné vlasti. Souborn vydal

asi tetinu svých básní pod názvem: ,,Na pd americké" nákladem
eských Benediktin v Chicagu.

O O o

o o o

o o o

o o o

Rev. Jan Yrúnek

eské katolické spolky pi osad sv. Václava jsou: Ženské spolky:

1. Nejstarším spolkem je spolek rženecký Blahoslavené Panny
Marie, založený dne 2. íjna 1877. Marií Nmcovou, matkou P. Mat.
W. Nmce, a Marií Mejstíkovou. ítal v prosinci roku 1905. 96 údkyn
a uinil mnoho pro výzdobu chrámu Pán.

2. Panenský spolek sv. Anežky, založen dne 20. kvtna r. 1886.

Barborou a Markétou Kaufmannovou, Minou Loeschovou a Barborou
Polanovou, ml v prosinci r. 1905. 63 údkyn. Má velké zásluhy o kostel

sv. Václava.

3. Spolek sv. Anny Ústední Jednoty Žen Amerických, založen

Marii Sadilovou dne 4. ervna 1893., ítá 150 údkyn.
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V eeryenci r. 1891. jmer;lOyan biskupskym radou. Od r. 1896. do 
r. 1905. zastayal TIl'ad kaplana I. Usti'edni Jednoty, az se ul'adu yzdal 
y ClmTeland, O. r. 1905. 

Od studentskych dob pfispival basnemi i prostomluvou do ruznych 
easopisu. Zvla~;te jeho pekne I;Yl'icke basne uyerejilOyaly listy ceske 
a i zde je P. Vl'anek literarne einnym - u,~erejfiuje v katolickJ!ch 
novinach a v kalendal'i "Katoliku" svoje yel'~e, provanute vrelym 
l1abozenskYlll duchem a pros;ycene laskou k dalne Ylasti. Sou borne vydal 
asi tl'etinu svych basnf pod mizvem: "Na pude alllericke" nakladem 
eeskych Benediktinu Y Chicagu. 

o o o o o o 

I o o o .0 o o 
Re\,. Jan Ydnek. 

Ceske katolicke spolky pH osade sv. Vaclava jsou: Zenske spolky: 

1. Nejstarsim spolkem je spolek l'uzenecky Blahoslayene Pann;y 
l\1arie, zalozeny due 2. Hjna 1877. :Mal'ii NE:IDCOVOU, matkou P. ::l\lat. 
'V. NelllCe, a Nlarii Mejstfikovou. eital v prosinci roku 1905. 96 udk;yfi 
a ueinil lllnoho pro vyzdobu chramu Pane. 

2. Panensky spolek sv. Anezky, zalozen dne 20. kyetna r. 1886. 
Barborou a Mal'ketou Kaufmannovou, l\ffnou Loeschovou a Barborou 
Polanovou, mel v pl'osinci r. 1905. 63 udkyne. :Ma yelke zasluhy 0 kostel 
sv. Vaclava. 

3. Spolek sv. Anny UsUedni Jednoty Zen Americk:y?ch, zalozen 
l\1arii Sadilovou dne 4. eervna 1893" efta 150 uclk;Yfi. 



232
, Djiny echv Amerických.

4. Spolek sv. Ludmily Ú. J. Ž. A., založen Kateinou Hynkovou
dne 23. února 1896., ítá 102 údkyn.

5. Spolek sv, Cecilie, panenské oddlení, Ú. J. Ž. A., založen

Annou Dvoákovou dne 9. listopadu 1902, ítal v prosinci roku 1905.

90 údkyn.

6. Spolek sv. Kateiny Dcer Kolumbových, založen dne 25. listo-

padu r. 1906.

Mužské spolky:

1. Spolek sv. Jana Nepom. I. Ústední Jednoty, založen dne

12. srpna 1879., ítá 17 úd a 1 údkyni.

2. Spolek sv. Jana Nepom. Z. . K. J. odtrhl se od I. Ú. J

dnem 1. ledna 1899., ítá 85 úd. Založen byl 12. srpna 1879.

3. Spolek sv. Václava Z. . K, J. , založen dne 13. srpna r. 1883.

ítá 79 úd.
4. Spolek rytí sv. Jií, založen 8. íjna 1886., ítal v prosinci

r. 1905. 20 úd.
5. Spolek ssv. Cyrilla a Methodje, založen 15. záí roku 1887.

ítá 38 úd.
6. Katolický Sokol, založen Jos. Fuxou, dne 18. ervence 1893.

ítá 74 údy.

7. Katolický Dlník, odvtví sv. Prokopa, založen P. J. Vránkem
a zvnlým Ant. Sadilem ml v lednu 1898. 125 len.

8. "Spolek sv. Aloisia, Ml. odd. I. Ú. J., založen P. J. Vránkem
23. íjna 1898., ítá 58 úd.

9. Katolická Beseda, tenáský a divadelní spolek, založen P. J.

Vránkem a P. Jos. Chundelákem dne 12.- února 1893., ítá pes 50 úd
a údkyn. ,,K. B," sehrála mnoho vynikajících divadel velmi skvle
a z výtžku poídila osadní knihovnu a pispívala na kostel.

Za psobení P. Jana Vránka do roku 1907. založeno osm nových
katolických spolk, poet dítek ve škole se ztrojnásobil, uplaceno $4000.00

dluhu, vykonáno za $3657.00 menších oprav na kostelním majetku.

Krom toho zavedeno r. 1901. spodní topení teplým vzduchem v kostele

nákladem $681.00, r. 1902. položeny cihelné chodníky za $207.00, železný

plot postaven za $152.00. Roku 1904. vybit kostel tepaným plechem,

vymalován a upraven uvnit s výlohou $2008.30, koupeny dvanáctistové

píšalové varhany, spolek Panny Marie koupil kížovou cestu za $355.00,

spolek sv. Anežky koupil jesliky za $75.00, Katolická Beseda darovala

koberce a gumové rohože pro kostel za $303.00. Vedle toho dary

spolk i jednotlivc na sochy, mešní roucha a bohoslužebné pedmty
jdou do set. Roku 1907. uinno na osadním majetku oprav za $1,717.00.

Osada utšen vzkvétá a vzrstá a pipravuje se ku stavb nové
krásné cihelné školní budovy.

Školu katolickou navštvuje 185 až 200 eských dítek, které

vyuují 4 sestry.
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4. Spolek sv. Ludmily U. J. Z. A., zalozen KateHnou Hynkovou 
dne 23. unora 1896., eita 102 udkyne. 

5. Spolek sv. Ceeilie, panenske oddeleni I U. J. Z. A., zalozen 
Annou Dvohikovou dne 9. listopadu 1902, eital v prosinei roku 1905. 
90 udkyfi. 

6. Spolek sv. KateHny Deer Kolumbovyeh, zalozen dne 25. listo
padu r. 1906. 

Muzske spolky: 
1. Spolek sv. Jana Nepom. 1. Ustredni Jednoty, zalozen due 

12. srpna 01879., eita 17 udft a 1 udkyni. 
2. Spolek sv. Jana Nepom. Z. C. K. J. odtrhl se od I. U. J. 

dnem 1. ledna 1899., eita 85 Udft. Zalozen byl 12. srpna 1879. 
3. Spolek sv. Vaclava Z. C. K. J., zalozen dne 13. srpna r. 1883., 

eita 79 Udft. 
4. Spolek rytii·ft sv. JiN, zalozen 8. fijna 1886., eital v' prosinei 

r. 1905. 20 udft. 
5. Spolek ssv. Cyrilla a Methodeje, zalozen 15. zafi roku 1887., 

eita 38 Udft. 
p. Katolieky Sokol, zalozen Jos. Fuxou, dne 18. eervenee 1893., 

eita 74 udy. 
7. Katolieky Delnik, odvetvi sv. Prokopa, zalozen P. J. Vrankem 

a zveenelym Ant. Sadilem mel v lednu 1898. 125 clenft. 
8. -Spolek sv. Aloisia, Ml. odd. I. U. J., zalozen P. J. Vrankem 

23. Njna 1898., eita 58 Udft. 
9. Katolieka Beseda, etenal'sky a divadelni spolek, zalozen P. J. 

Vrankem a P. Jos. Chundelakem dne 12.· unora 1893., eita pres 50 udft 
a udkyfi. "K. B." sehrala mnoho vynikajieieh divadel velmi skvele 
a z vytezku pofidila osadni knihovnu a pHspivala na kostel. 

Za pftsobeni P. Jana Vranka do roku 1907. zalozeno osm novyeh 
katoliekyeh spolkft, poeet ditek ve skole se ztrojnasobil, uplaee'no $4000.00 
dluhu, vykonano za $3657.00 mensieh oprav na kostelnim majetku. 
Krome toho zavedeno r. 1901. spodni topeni teplym vzduehem v kostele 
nakladem $681.00, r. 1902. polozeny eihelne ehodniky za $207.00, zelezny 
plot postaven za $152.00. Roku 1904. vybit kostel tepanym pleehem, 
vymalovan a upraven uvnitr s vylohou $2008.30, koupeny dvamietistove 
piSt'alove varhany, spolek Panny Marie koupil kfizovou cestu za $355.00, 
spolek sv. Anezky koupil jeslieky za $75.00, Katolicka Beseda darovala 
koberce a gumove rohoze pro kostel za $303.00. Vedle toho dary 
spolkft i jednotlivcft na sochy, mesni roueha a bohosluzebne pI'edmety 
jdou do set. Roku 1907. ueinE'mo na osadnim majetku oprav za $1,717.00. 

Osada utO~ene vzkveta a vzrftsta a pripravuje se ku stavbe nove 
knisne cihelne ;kolni budovy. 

Skolu katolickou navstevujc 185 az 200 ceskyeh dftek, ktere 
vyucuji 4 sestry. 



Stát Nebraska. 233

Jiná katolická obec jest ješt v Jižní Omaze a to osada Nanebevzetí

Panny Marie, kterou jak již podotknuto, založil P. Jan Vránek.

Roku 1893. po velikonocích svolal totiž první schzi eských
katolických osadník v Jižní Omaze a na ní bylo usneseno, zakoupiti

na severozápadním rohu 22. a Wyman ulice (nyní ,,U" Str.) dv stavební

místa za $1100.00.

Roku 1894. postavil pak P. Jan Hodyc na tomto zakoupeném
pozemku nynjší kostel za 3000 dollar, jenž byl vysvcen dne 6. ledna

roku 1895.

Katolický Sokol v Umaže, Xebr.

P. Jan Hodyc narodil se 15. ledna 1864. v Lochenicích u Králové
Hradce. Vychodiv obecnou školu ve svém rodišti, byl pijat do Boromaea,
chlapeckého semináe v Hradci Králové, kde absolvoval gymnasium
v ervenci r. 1885. Po té vstoupil do tamního knžského semináe, odkud
po dvouletém pobytu odešel do semináe v Churu ve Švýcarech, kde
dokoniv bohoslovecká studia pro dioecesi omažskou, byl na knžství
vysvcen biskupem churským IJanem Fideliem Batagliou dne 14. er-
vence r. 1889.
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Jina katolicka obec jest jeste v Jizni Omaze a to osada Nanebevzeti 
Panny Marie, kterou jak jiz podotknuto, zalozil P. Jan Vranek. 

Roku 1893. po velikonocich syolal totiz prvni schftzi cesk;)fch 
katolickycll osadnfkft v Jizni Omaze - a na ni b;rlo usneseno, zakoupiti 
na severozapadnfm rohu 22. a 'V;yman ulice (nyni "U" Str.) dve stavebni 
mista za Sl100.00. 

Roku 1894. postavil pak P. Jan Hodyc na tomto zakoupenem 
pozemku nynejsi kostel za 3000 dollarft, jenz b;rl v;ysvecen dne 6. ledna 
roku 1895. 

Katolicky Sokol \' Omaze, Xebl'. 

P. Jan Hod;yc narodil se 15. ledna 1864. v Lochenicich u Kralove 
Hradce. Vychodiv obecnou skolu ve svem rodisti, byl pi'ijat do Boromaea, 
chlapeckeho seminate v Hradci Kralove, kde absolvoval gymnasium 
v cervenci r. 1885. Po te vstoupil do tamniho knezskeho seminate, odkud 
po dvouletem pobytu odesel do seminare v Churu ve Svycarech, kde 
dokonciv bohoslovecka studia pro dioecesi omazskou, b;yl na knezstvi 
vysvecen biskupem churskym IJanem Fideliem Batagliou dne 14. cer
vence r. 1889. 
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Do Nebrasky pijel na podzim zmínného roku a stal se asistentem

P. oky, dojíždje zárovefi do Dodge, Heun a Ravenny. Asi za pl roku
stal se faráem v Heun v Nebrasce, odkudž peložen byl do Jižní Omahy.
Pozdji ujal se správy chudé osady Panny Marie Dobré Rady v Chicagu.
Roku 1900. onemocnv, odejel do Nového Mexika. Roku 1903. byl v San
Antoniu v Texasu. Dne 4. srpna 1907. zemel v nemocnici Panny Marie
v Boerne, Tex,

P. Jan Hodyc vyznamenával se neobyejným básnickým nadáním
a psal do rzných asopis.

Po P. Hodycovi ujal se správy osady v Jižní Omaze P. Karel C.

Žák. Tento knz narodil se 31. srpna 1869. v Krnsku u Mladé Boleslavi.

Gymnasium studoval v Mladé Boleslavi a bohosloví^ v Litomicích
v echách a v Lovani v Belgii. Vysvcen byl v Cinncinati v Ohio
9. prosince 1893.

Psobil v Západní Nebrasce, v Jižní Omaze a od 9. prosince 1897.

byl duchovním správcem v Heun; nyní je duchovním správcem v Howells,
Nebr. Jeho nástupcem v Heun je P. Jos. Drbal, který pijel z dioecese

linecké do Omahy roku 1904.

Po P. Žákovi psobil v esko-katolické osad v South Omaze
P. Jan, .Vlek, jenž se narodil dne 16. listopadu r. 1866. v Mladíkov
u Vimperka na Volyfisku. Studia gymnasijní zapoal v Písku a dokonil
v Klatovech; bohoslovecká vykonal v Budjovicích, kde byl na knžství
vysvcen dne 17. ervence r. 1892. Pes rok byl v duchovní správ
v augustiniánském bosáckém kláštee ve Lnáích.

Do Ameriky pistál dne 22. bezna 1893. a vstoupil do omažské*
dioecese. Psobil ve Westpoint, v okresu Cuming, v St. Paul, v okresu
Howard, v Heun, v okresu Colfax, v Jižní Omaze.

Týž vystavl r. 1898. vedle kostela faru za $1800.00 a ubytoval se

v ní 1. listopadu 1898. Roku 1900. pro rzné. nepíjemnosti opustil však
osadu Nanebevzetí Panny Marie a ujal se správy osady v Plaších

(v Plzni) v Nebrasce.

Nástupcem P. Vlka v Jižní Omaze stal se dne 8. února svrchu
zmínného roku dnes již zvnlý P. Antonín Bedná, jenž se narodil

v Chvalkovicích na Hané. Gymnasium studoval v Perov a Rychnov
nad Knžnou a bohosloví v Olomouci. Vysvcen byl na knžství dne
5. ervence 1893. Psobiv v arcidioecesi olomoucké do 12. ledna 1900.,

vydal se na cestu do Ameriky, kde ujal se správy eské katolické obce
v Jižní Omaze. Zemel 13. února 1907. v South Sharon, Pa.

Zemelý P. Ant. Bedná spravoval osadu v Jižní Omaze až do
konce r. 1902., kdy ustanoven duchovním správcem osady Nanebevzetí
Blahoslavené Panny Marie P. Josef Chundelák.

Tento se narodil dne 20. ledna 1868. v Kamenném Zboží na Mlado-
boleslavsku, studoval gymnasium i bohosloví v Praze a vysvcen byl
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Do Nebrasky pHjel na podzim zmfneneho roku a stal se asistentem 
P. <Joky, dojizeleje zarovefi do Dodge, Heun a Ravenny. Asi za pul roku 
stal se farai'em v Heun v Nebrasce, odkudz pfelozen byl do Jizni Omahy. 
Pozeleji ujal se spravy chude osady Panny Marie Dobre Rady v Chieagu. 
Roku 1900. onemoenev, odejel do Noveho Mexika. Roku 1903. byl v San 
Antoniu v Texasu. Dne 4. srpna 1907. zemrel v nemoenici Panny Marie 
v Boerne, Tex. 

P. Jan Hodyc vyznamemtval se neobycejnym basnickym nadanim 
a psal do ruznyeh casopisu. 

Po P. Hodyeovi ujal se spravy osady v Jizni Omaze P. Karel C. 
Zak. Tento knez narodil se 31. srpna 1869. v Krnsku u Mlade Boleslavi. 
Gymnasium studoval v Mlade Boleslavi a bohoslovi v Litomeficich 
v <Jechach a v Lovani v Belgii. ·Vysvecen byl v Ci;llcinati v Ohio 
9. prosinee 1893. 

Pusobil v Zapadni Nebrasce, v Jizni Omaze a od 9. prosince 1897. 
byl duchovnim spravcem v Heun; nyni je duchovnfm spravcem v Howells, 
Nebr. Jeho mlstupeem v Heun je P. Jos. Drbal, ktery pl'ijel z dioecese 
linecke do Omahy roku 1904. . 

Po P. Zakovi pusobil v eesko-katolicke osade v South Omaze 
P. Jan:'IVlcek, jenz se narodil dne 16. listopadu r. 1866. v Mladikove 
u Vimperka na Volyfisku. Studia gymnasijni zapocal v Pisku a dokoncil 
v Klatovech; bohosloveck<i vykonal v Budejovicich, kde byl na kn~zstvi 
vysvecen dne 17. eervence r. 1892. Pres rok byl v duchovni sprave 
v augustinianskem bosackem klastei'e ve LnaHch. 

Do Ameriky pristaJ dne 22. br'ezna 1893. a vstoupil do omazske· 
dioecese. Pusobil ve Westpoint, v okresu Cuming, v St. Paul, v okresu 
Howard, v Heun, v okresu Colfax, v Jizni Omaze. 

Tyz vystavel r. 1898. vedle kostela farn za $1800.00 a ubytoval se 
v ni 1. listopadu 1898. Roku 1900. pro ruzne. nepfijemnosti opustil-vsak 
osadu Nanebevzeti Panny Marie a ujal se spntvy osady v Plasich 
(v Plzni) v N e bra see . 

Nastupcem P. Vleka v Jizni Omaze stal se dne 8. unora svrchu 
zmfneneho roku dnes jiz zveenely P. Antonin Bednar,; jenz se narodil 
v Chvalkovicich na Hane. Gymnasium studoval v pr'm'ove a Rychnove 
nad Kneznou a bohoslovi v Olomouci. Vysvecen byl na knezstvi dne 
5. eervence 1893. Pusobiv v al'cidioecesi olomoucke do 12. ledna 1900., 
vydal se na cestu do Ameriky, kde ujal se spravy eeske katolicke obce 
v Jizni Omaze. Zemr'el 13. unora 1907. v South Sharon, Pa. 

Zemrely P. Ant. Bednar, spravoval osadu ~ Jizni Omaze az do 
konee r. 1902., kdy ustanoven duchovnim spravcem osady Nanebevzetf 
Blahoslavene Panny Marie P. Josef Chundelak. 

Tento se narodil dne 20. ledna 1868. v Kamennem Zbozi na Mlado
boleslavsku, studoval gymnasium i bohoslo,·f v Praze a vysvecen by} 
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na knze v Omaze 5. ledna 1893., kde zstal kaplanem P. Vránka. Po
roce peložen do St. Paul v Nebrasce, kamž pišel v lednu r. 1894.

V íjnu r. 1902. stal se duchovním správcem v Jižní Omaze. Apologeti-

ckými lánky pispíval do „Katolíka"' a „Hlasu".

Za P. Jos. Chundeláka pistavn r. 1903. o 30 stop kostel v Jižní

Omaze, koupeny nové lavice a oltáe, zavedeno spodní topení a elektrické

osvtlení.

Roku 1906. poato se stavbou cihelné školy o 4 svtnicích se pí-

zemkem pro schze spolkové. Osada mohutní a slibuje býti jednou

z nejvtších eských osad v Nebrasce.

Roku 1907. pikoupila osada stavební místo severn od fary a

odsthovala tam faru, která stálá píliš blízko kostela.

Spolky pi osad jsou následující:

Spolek sv. Jana Nepom., Z. . K. J.

Spolek sv. Václava, Z. . K. J.

Spolek sv. Josefa, K. D.

Spolek sv. Petra a Pavla, K. D.

Katolický Sokol.

Spolek sv. Anny, Ú. J. Ž. A.

Spolek sv. Anežky.

Spolek sv. Aloisia (chlapci).

Spolek sv. Kateiny, oddlení panen, U. J. Z. A.

Spolek Panny Marie Ržencové (dvátka).

Spolek Nanebevzetí Panny Marie, Ú. J. Ž. A.

Spolek sv. Alžbty Dcer Kolumbových.

eskobratrský presbyteriu' sbor v Omaze

založen roku 1889. Kostel vystavn za rok na najatém pozemku na jižn

15. ulici, pl tverce severn od Williams.

Prvním kazatelem byl Jos. Vladyka. Prvním faráem Ant. Paul,
druhým Jan Pipal, tetím Jaroslav Dobiáš, jenž se narodil roku 1874.

v Bukovci u Pardubic; ordinován byl presbytei omažskou. Za nho
koupen pozemek na jižní 15. a Hickory ulici. Kostel byl pesthován,
postaveno pod ním pízemí pro školu nedlní, Šicí, literní, kesanskou
snahu, pro schze atd. Na to postaven domek pro kostelníka k ulice

a ,vedle kostela prostorná fara.

Od podzimu r. 1906. byl pi kostele tom faráem Bohd. Filipi, jenž

vystudoval gymnasium v Kolín a seminá v New Yorku a Pittsburgu.

Bohoslužby konány s eským kázáním ráno a veer. Nedlní škola je

ráno a veer kesanská snaha pro mládež. Pro ženy je sdružení ,,Marta"

s msíními schzemi. Dosplých len pi sboru nyní jest 52. Dítek

v nedlní škole 40.
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na kneze v Omaze 5. ledna 1893., kde z'fistal kaplanem P. Vrctnka. Po 
roc'e pl'elozen do St. Paul v Nebrasce, kamz pfisel v lednu r. 1894. 
V Hjnu r. 1902. stal se duchovnim spravcem v Jizni Omaze. Apologeti 
ckymi chtnky p,Hspival do "KatoHka" a "Hlasu". 

Za ~. Jos. Uhundehtka pr'istaven r. 1903. 0 30 stop kostel v Jiznf 
Omaze, koupeny nove lavice a oItcH-e, zavedeno spodni topeni a elektl'icke 
osvetleni. 

Roku 1906. pocato se stavbou cihelne skoly 0 -:1 svetnicich se pfi~ 
zemkem pro schuze spolkove. Osada mohutni a slibuje byti jednou 
z nejvetsich ceskych osad v Nebrasce. 

Roku 1907. pfikoupila osada stavebni misto severne od fary a 
odstehovala tarn faru, ktera staHL pHlis bllzko kostela. 

Spolky pri osade jsou mlsledujici: 
Spolek sv. Jana Nepom., Z. C. K. J. 
Spolek sv. Vaclava, Z. C. K. J. 
Spolek sv. J osefa, K. D. 
Spolek sv. Petra a PavIa, K. D. 
Katolicky Sokol. 
Spolek sv. Anny, U. J. Z. A. 
Spolek sv. Anezky. 
Spolek sv. Aloisia (chlapci). 
Spolek sv. KateHny, oddeleni panen, U. J. Z. A . 
Spolek Panny l\1arie Ruzencove (devbttka). 
Spolek Nar:ebevzeti Panny Marie, U. J. Z. A. 
Spolek sv. Alzbety Dcer Kolumbovych. 

.. . .. 

Ceskobratrsky presbyterni sbor V OUlaZe 
zalozen roku 1889. Kostel vystaven za rok na najatem pozemku na jizn 
15. ulici, pul ctverce severne od Williams. 

Prvnim ka.zatelem byl Jos. Vladyka. Prvnim fanlrem Ant. Paulu, 
druhym Jan Pipal, tretim Jaroslav Dobias, jenz se narodil roku 1874. 
v Bukovci u Pardubic: ordinontn byl pres1:;>yteH omazskou. Za neho 
koupen pozemek na jiZni 15. a Hickory ulici. Kostel byl prestehovan, 
postaveno pod nim pfizemi pro skolu nedelni, bici, literni, krest'anskou 
snahu, pro schuze atd. Na to postaven domek pro kostelnika k ulicce 
a ,Vedle kostela prostorna fara. 

Od podzimu r. 1906, byl pfi kostele tom faral'em Bohd. Filipi, jenz 
vystudoval gymnasium v KoHne a seminal' v New Yorku a Pittsburgu. 
Bohosluzby konany s ceskJ~m kazanim ranD a vecer. :Nedelni skola je 
ranD a vecer kr'est'anska snaha pro mladez. Pro zeny je sdruzeni "Marta" 
s mesicnimi schuzemi. Dospelych clenu pfi sboru nyni jest 52. Ditek 
v nedelni skole 40, 

... Ie ~ 
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Presbyteriu' sbor esko-morayskýcli bratí
v Jižní Omaze.

Nkteí evangelíci docházeli do Omahy, eskou nedlní, šicí a

literní školu zapoal tehdejší bohoslovec S. Beránek s manželkou
v najatém krámu na 21. a ,,Q" ulici.

V tom pokraoval rev. Dobiáš, sbor sorganisoval, pozemek zakoupil

na 21. mezi ,,Q" a ,,R" ulicí a krásný kostel postavil na podzim r. 1903.

Druhým a nynjším faráem je V. Miniberger, jenž studoval gymnasium
v Písku a seminá v Omaze.

I zde jsou Bohoslužby a organisace jako v Omaze. Sbor ítá
len 45 a nedlní škola má 40 dtí.

eské svobodomyslné spolky v Omaze.

Prvním eským spolkem v Omaze byl ,,tenáský spolek", založený

r. 1871. Spolek se však v brzku rozpadl.

Dnes má Omaha ovšem již nkolik eských spolkv, z nichž

pedevším dlužno uvésti ,,Tlocvinou jednotu ,, Sokol", jež byla založena

roku 1877. a vystavla si r. 1899. sí na 13. ulici mezi ul. Dorcas a Martha
za 8000 dollar. Jednota ta má 78 len, cvi. 27 a žák 21 a má dva
odbory: dramatický a pvecký.

Mimo to zasluhuje povšimnutí ád ,, Palacký", jenž náleží k Západní

esko-Bratské Jednot (Z. . B. J.). Založen byl 22. ervence r. 1877.

a to nejprve jako íslo 19. . S. P. S.

Dále nesmíme mlením pominouti sbor ,,Vladislava" (J. . D.),

jenž zaražen byl 6. ledna 1887; ád ,,Omaha" (. S. P. S.), který vznikl

1. ledna roku 1888.; spolek ,, Eliška Pemyslovna" (J. . D.), založený

17. prosince 1899; sbor ,, Boleslava" (J. . D.) a spolek ,,Mírnos", který

hlásí se k Sesterské Podp. Jednot (S. P. J.).

Prvním iditelem ochotnického divadla v Omaze byl dnes zvnlý
Josef V. Matjka (pozdji redaktor v Chicagu). Po nm ídili divadlo

Ladislav Flígl (nyní právník v Chicagu), enk Šteiger (již zemelý),

Václav L. Vodika, Josef A. Hospodský a jiní.

Nkdy hrával ,, Sokol", jindy ochotnický spolek, jichž mla Omaha
nkolik. Nejvíce hrálo se v Národní síni Josefa Havlíka, kterou ,,Sokol"
vystavl r. 1884.

Nyní hraje se též v Sokoln. V zimních msících hraje se sotva

více, než jednou msín, a v letních se odpoívá, tak že celkem hraje

se sotva osmkráte za celý rok.
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Presbyterni sbor Cesko-moravskycll brati"i· 
v Jizni OIUaZe. 

NekteH evangelici dochazeli do Omahy. Ceskou nedelni, sic! a 
literni skolu zapocal tehdejSi bohoslovec S. Beranek s ,manzelkou 
v najatem kramu na 21. a "Q" ulici. 

V tom pokracoval rev. Dobia~, sbor sorganisoval, pozemek zakoupil 
na 21. mezi "Q" a "R" ulici a krasny kostel postavil na podzim r. 1903. 
Druhym a nynejsim faral'em je V. Miniberger, jenz studoval gymnasium 
v Pisku a seminar v Omaze. 

I zde jsou Bohosluzby a organisace jako v Omaze. Sbor eita 
clenft 45 a nedelni skola rna 40 detf. 

.. 
<Jeske syobodoDlysllle Sl)olky y OUlaze. 

Prvnim ceskym spolkem v Omaze byl "Ctenarsky spolek", zalozeny 
r. 1871. Spolek se vsak v brzku rozpadl. . 

Dnes rna Omaha ovsem jiz nekolik ceskych spolkftv, z nichz 
predevsim dluzno uvesti "Telocvicnou jednotu "Sokol", jez byla zalozena 
roku 1877. a vystavela si 1'. 1899. sin na 13. ulici mezi ul. Dorcas a Martha 
za 8000 dollarft. Jednota ta rna 78 clenft, cvic. 27 a zakft 21 a rna dva 
odbory: dramaticky a peveckY. 

:Mimo to zasluhuje povsimnuti rad "Palacky", jenz llaleZi k Zapadni 
Cesko-Bratske Jednote (Z. C. B. J.). Zalozen b;yl 22. cervence r. 1877. 
a to nejprve jako cislo 19. C. S. P. S. 

Dale nesmime mlcenim pominouti sbor "Vladislava" (J. C. D.), 
jenz zarazen byl 6. ledna 1887; rad "Omaha" (C. S. P. S.), ktery vznikl 
1. ledna roku 1888.: spolek "Eliska Premyslovna" (J. C. D.), zalozeny 
17. prosince 1899; sbor "Boleslava" (J. C. D.) a spolek "Mirnost''', ktery 
hlasi se k Sesterske Podp. Jednote (S. P. J.). 

Prvnim fiditelem ochotnickeho divadla v Omaze byl dnes zvecnely 
Josef V. :l\1atejka (pozdeji redaktor v Chicagu). Po nem fidili divadlo 
Ladislav Fligl (nyni pravnik v Chicagu), Cenek Steiger (jiz zeml'eIJ~), 
Vaclav L. Vodicka, Josef A. Hospodsky a jini. 

Nekdy hraval "Sokol", jindy ochotnicky spolek, jichz mel a Omaha 
nekolik. Nejvice hralo se v Narodni sini Josefa Havlicka, kterou "Sokol" 
vystavel r. 188-1. 

Nyni hraje so tez v Sokolne. V zimnich mesfcich hraje se sotva 
vice, nez jednou mesicne, a v letnich se odpociva, tak ze celkem hraje 
se sotva osmknite za cely rok. 
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echové mají též v Omaze eskou svobodomyslnou školu, kterou

spravuje výbor a která jen živoí.

Též pveckým sborm v Omaze se dobe nedaí. Za minulých

osmnáct rok mla Omaha asi 25 pveckých sbor, z nichž všechny vždy

záhy zanikly.

V jižní Omaze jest též nkolik spolk a to ád ,,Hvzda Svobody"

(Z. . B. J.), sbor ,,Olivová ratoles" (J. . D.),
,
.Tlocviná Jednota

Sokol", která byla založena r. 1888., ád ,,Jií Podbradský" (Z. . B. J.)

a eská škola pro dítky rodi svobodomyslných, které se však také

dobe nedaí.

(Jest nám nemožno sdliti, kdy každý spolek založen byl. Na
pemnohé dotazy, nedostalo se nám ani odpovdi.)

Nesmíme však opomenout zmíniti se ješt o politické innosti

omažských ech. Tak zasedali ve mstské rad František J. Kašpar

po dv lhty koncem let osmdesátých, pak Ant. Kment po jednu lhtu
r. 1896. a r. 1897. Ludvík Berka (eský žid), narodil se 28. dubna 1855.

v Cetorazi, v okresu táborském, z rodi Matyáše a Marie Berkových,

kteí narozeni byli v témže okresu. Rodie jeho pisthovali se do

Ameriky v záí roku 1862. se svými pti dítkami, z nichž Ludvík byl

nejmladší a usadili se na farm u Gaines, v okresu Gennesee, ve státu

Michiganu. Prvního školního vzdlání dostalo se mu na tamní venkovské

škole. Po té poslali ho rodie do vyšší školy, kterou absolvovav, vnoval
se kamenictví v Pontiac, Michigan. Roku 1880. vstoupil na právnickou

fakultu michiganské university a graduovav v beznu roku 1883., byl

pipuštn k provozování prakse právnické pi nejvyšším soudu. V témž

roce pesthoval se z Michiganu do Omahy, kde od té doby žije

nepetržit. Zastává úad policejního soudce již jedenáct rok v rz-
ných periodách, byv obanstvem ptkráte zvolen. Jest smýšlení

svobodomyslného, le nikdy ústa jeho nepenesla slova tvrdého oproti

jinak smýšlejícím. Hodlá uchýliti se z politického života a vnovati se

výhradn právnické praksi.—Pr. V. Bandhauer (syn Václ. Bandhauera,

nar. se 15. srpna 1855. ve msteku Plorisant u St. Louis v Missouri),

byl v Omaze po tyry roky píruím šerifa, po nkolik rok píruím
pokladníka a po šest let lenem školní rady. Václav Bureš byl po tyry
roky píruím okresního pokladníka. Josef Palík (již zemelý) byl po
dva roky píruím šerifa. Tomáš apek (nyní v. New Yorku), zasedal

ve státním snmu r. 1891. Josef Michal byl policejním klerkem v letech

1894. a 1895. Pratišek J. Kašpar byl lenem komise pro obecné práce

po ti léta roku 1894., 1895. a 1896. Emil ermák byl zvolen do školní

rady atd., atd.
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Cechove maji tez v Omaze ceskou svobodomyslnou skolu, kterou 
spravuje vybor a ktera jen zivofi. 

Tez peveckym sbor-fim v Omaze se dob{'e nedaH. Za minulych 
osmnact rokfi mela Omaha asi 25 peveckych sborft, z nichz vsechny vzdy 
zahy zanikly. 

V jizni Omaze jest tez nekolik spolkft a to fad "Hvezda Svobody" 
(Z. C. B. J.), sbor "Olivova ratolest''' (J. C. D.), "Telocvicna Jednota 
Sokol", ktera byla zalozena r. 1888., fad "JiH Podebradsky" (Z. C. B. J.) 
a ceska skola pro ditky rodlcft svobodomyslnych, ktere se vsak take 
dobl'e nedafi. 

(Jest mim ·nemozno sdeliti, kdy kazdy spolek zalozen byl. Na 
pi'emnohe dotazy, nedostalo' se nam ani odpovedi.) 

* 
* 

Nesmime vsak opomenout zminiti se jeste 0 politicke cinnosti 
omazskych Cechft. Tak zasedali ve mestske l'ade Frantisek J. Kas.par 
po d ve lhftty koncem let osmdesatych, pak Ant. Kment po jednu lhutu 
r. 1896. a r. 1897. Ludvik Berka (cesky zid), nal'odil se 28. dubna 1855. 
y Cetorazi, v okresu taborskem, z rodicu Matyase a Marie Berkovych, 
kteH narozeni byli v temze okresu. Rodice jeho pl'istehovali se do 
Ameriky v zafi roku 1862. se svymi peti ditkami, z nichz Ludvik byl 
nejmladsi a usadili se na fal'me u ,Gaines, v okl'esu Gennesee, ve ~tatu 
Michiganu. Prvniho skolniho vzdelani dostalo se mu na tamni venkovske 
skole. Po te poslali ho rod ice do vyssi skoly, kterou absolvovav, venoval 
se kamenictvi v Pontiac, Michigan. Roku 1880. ystoupil na pravnickou 
fakultu michiganske university a graduovav v bi'eznu l'oku 1883., byl 
pl-ipusten k provozovani prakse pravnicke pH nejvyssim soudu. V temz 
roce pfestehoval se z Michiganu do Omahy, kde od te doby zije 
nepl'etrzite. Zastava "lirad policejniho soudce jiz jedenact roku v ruz
nych periodach, byv obcanstvem petkrate zvolen, Jest smysleni 
svobodomyslneho, lee nikdy usta jeho nepronesla slova tvrdeho oproti 
jinak smyslejicim. Hodla uchyliti se z politickeho zivota a venovati se 
vyh~adne pravnicke praksi.-Fr. V. Bandhauer (sYD- Vacl. Bandhauera, 
nar. se ~5. srpna 1855. ve mestecku Florisant u St. Louisu v Missouri), 
oyl v Omaze po ctyry roky pHrucim serifa, po nekolik roku pHrucim 
pokladnika a po sest let clenem skolni rady. Vaclav Bures byl po ctyry 
roky pHrucim okresniho pokladnika. Josef Palik (jiz zemfely) byl po 
dva roky pHrucim serifa. Tomas Capek (nyni v .New Yorku), zasedal 
ve statnim snemu r. 1891. Josef Michal byl policejnim klerkem v letech 
1894. a 1895. Fratis.ek J. Kaspar byl clenem komise pro obecne prace 
po tfi leta roku 1894., 1895. a 1896. Emil Cermak byl zvolen do skolni 
rady atd., atd. 

. .... -
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eské osady v okresu Salin.

Prvním echem, jenž pišel do okresu Salin, jest František

Ktn. Podnikl r, 1865. krušnou cestu z Wisconsinu do okresu Salin
v Nebrasce.

Narodil se 29. kvtna roku 1836. v Libšicích u Prahy a pibyv do
Ameriky a to do Milwaukee, Wis., v ervnu roku 1857., koncem dubna
r. 1865. odcestoval chd do okresu Salin. Tam zabral 15. kvtna téhož

roku vládní pozemek.

Když pak r. 1867. byl stát Nebraska pijat do Unie, a zavedena

tam právomocnos Spojených Stát, byl Ktn prvním echem v okresu

Salin, platícím dan.

Syn jeho jest lékaem, a rodina starého Ktna jest dnes už jen

známa pode jménem ,,Karten", jak mladá generace se píše! Starý Ktn,
který žil ješt r. 1903., ml farmu o 334 akrech.

Taktéž roku 1865. usadili se v okresu Salin: Václav Šesták,

z Jenichova u Mlníka, jenž nabyl v Nebrasce znaného jmní a Václav

Jelínek, který se narodil r. 1802. v Mezné u Sobslavi a odejel r. 1854,

se svými syny Františkem, Josefem a Vítem do Ameriky. Nejprve se

usadil v okresu Manitowoc ve Wisconsinu, kde bydlel 11 rok. Na podzim

r. 1865. zabrali pak Jelínkové v okresu Salin po 160 akrech vládních

pozemk.

Vít zemel r. 1889. Václav zemel r. 1901., jsa stár 99 rok a a
mnoho schodil a mnoho zakusil, tšil se vždy dobrému zdraví.

Rok po nich usadil se na vládním pozemku v okresu Salin nad
ekou Big Blue, poblízku nynjšího msta Crete zvnlý Jan M. Svoboda,

narozený roku 1843. v Pískové Lhot u Podbrad, jenž roku 1867. založil

první eskou kapelu v Nebrasce.

Hned za Svobodou pisthovali se do okresu Salin zemelý již

Josef Dai, který se narodil roku 1848. v Dube u Prahy a zemelý Josef

Jindra, pocházející z Bechyn, kde se narodil roku 1835. Ml pknou
farmu nedaleko Crete a zastával úad smírího soudce. Též byl zvolen

do zákonodárný.

Na podzim r. 1867. poádal divadelní pedstavení na farm Jana
M. Svobody a to ,,Rekrutýrku v Kocourkov". Zemel r. 1896., jsa ctn
a vážen pro svoji upímnost'.

Roku 1867. usadili se v okresu Salin: Tomáš Aron, narozený

16, íjna 1839. v Ratenicích blíže Kouimi a František Nedla, jenž se

narodil dne 30. dubna roku 1842. ve Mšen a do Ameriky pibyl, a to

do New Yorku, dne 26. ervna roku 1867., odkudž pímo se odebral

do Chicaga.
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Ceske osady v okresu Saline. 

PrYnim Cechem, jenz pH~el do okresu Saline, jest Frantgek 
Krten. Podnikl r. 1865. krusnou cestu z 'Visconsinu do okresu Saline 
Y Nebrasce. 

Narodil se 29. kvetna roku 1836. v Libsicich u Prahy a pfibyv do 
Ameriky a to do Milwaukee, 'Vis., v cervnu roku 1857., koncem dubna 
r. 1865. odcestoval chud do okresu Saline. Tam zabral 15. kvetna tehoz 
roku v hidni pozemek. 

Kdyz pak r. 1867. byl stat Nebraska pfijat do .Unie, a zavedena 
tam pnivomocnost' Spojenych Statu, byl Krten prvnim Cechem v okresu 
Saline, platicim dan. 

Syn jeho jest lekarem, a rodina stareho KHena jest dues uz jen 
zlUima pode jmenem "Karten", jak mlada generace se pise! Stary Ki,ten, 
ktery zil jeste r. 1903., mel farmu 0 334 akrech. 

Taktez roku 1865. usadili se v 'okresu Saline: Vaclav Sestak, 
z Jenichova u Melnika, jenz nabyl v Nebrasce znacneho jrneni a Vaclav 
Jelinek, ktery se narodil r. 1802. v Mezne u Sobeslavi a odejel r. 1854. 
se svymi syny FrantiSkem, Josefem a Vitem do Ameriky. Nejprve se 
usadil v okresu Manitowoc ve Wisconsinu, kde bydlel 11 roku. Na podzim 
r. 1865. zabrali pak Jelinkove v okresu Saline po 160 akrech vladnich 
pozemku. 

Vit zemrel r. 1889. Vaclav zemrel r. 1901., jsa star 99 roku a ac 
mnoho schodil a mnoho zakusil, te~il se vzdy dobremu zdravi. 

Rok po nich usadil se na vladnim pozemku v okresu Saline nad 
i'ekou Big Blue, poblizku nynejsiho mesta Crete zvecnely Jan M:. Svoboda, 
narozeny l'oku 1843. v Piskove Lhote u Podebl'ad, jenz l'oku 1867. zalozil 
pl'vni ceskou kapelu v Nebrasce. 

Hned za Svobodou pi'istehovali se do okresu Saline zemi'ely jiz 
.J osef Daic, ktery se naroclil l'oku 1848. v Du be u Pl'ahy a zemi'ely Josef 
Jindra, ' pochazejici z Bechyne, kde se narodil l'oku 1835. Mel peknou 
farmu nedaleko Crete a zastaval urad smirciho ~oudce. Tez byl zvolen 
do zakonodarny. 

Na podzim r. IBG7. poradal clivadelni pi'edstaveni na farme Jana 
~L Svobody a to "Rekrutyrku v Kocoul'kove". Zemrel r. 1896., jsa cten 
a vazen pro svoji upi"imnost'. 

Roku 1867. usadili se v okresu Saline: Tomas Al'on, narozeny 
16. Hjna 1839. v Ratenicich blize KouHmi a FrantiSek Nedela, jenz se 
nal'odil dne 30. dubna roku 1842. ve lvlsene a do Ameriky pribyl, a to 
do Ne\v Yorku, dne 26. <:ervna roku 1867., odkudz pfimo se odebral 
do Chicaga. 
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Koncem téhož roku odsthoval se pak do okresu Salin, kde
nejdíve obuvniil, zárovefL si pivydlávaje hraním na kídlovku. Pozdji
farmail, pak byl ve mst Crete hospodským a konen si tam zaídil

velkou a pknou lékárnu.

Dále žil v okresu Salin Jan Heman, jenž pišel do okresu toho

r, 1868. Pebýval zprvu v okresu Manitowoc ve Wisconsinu, odkudž

r. 1865. do Nebrasky a to nejprve do okresu Richardson se odebral.

František Ktn.

Chudý a sešlý pišel pak do okresu Salin, a zabrav nedaleko místa,

kde stojí dnes Wilber, u eky Big Blue vládní pozemek, zemel tam
11. ervence 1888. rakovinou.

Zbyla po nm estná památka jako muže rozvážného a lovka
lidumilného. Byl nejenom jedním z nejstarších osadník eských v okresu

Manitowoc ve Wisconsinu, ale i z tch prvých pionýr, kteí v okresu

Salin zabrali si vládní pozemky.
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Koncem tehoz roku odstehoval se pal\: do okresu Saline, kde 
nejdNve obuvnicil, zaroveil si pfivydelavaje hranfm na kHdlovku. Pozdeji 
farmaril, pak byl ve meste Crete hospodskym a konecne si tam zaHdil 
,'elkou a peknou lekarnu. 

Dale zil v okresu Saline Jan Hei'man, jenz prisel do okresu toho 
r. 1868. Pl'ebyval r.Pl'VU v okresu Manitowoc ve vVisconsinu, odkudz 
r. 1865. do Nebl'as,ky a to nejprve do okresu Richardson se odebral. 

FrantiSek KI-ten. 

Chudy a sesly prisel pak do okresu Saline, a zabrav nedaleko mista, 
kde stoji dnes Wilber, u reky Big Blue vladni pozemek, zemrel tam 
11. cervence 1888. rakovinou. 

Zbyla po nem cestna pamatka jako muze rozvazneho a cloveka 
lidumilneho. Byl nejenom jednim z nejstarsich osadniku ceskych v okresu 
Manitowoc ve Wisconsinu, ale i z tech prvych pionyru, kteH v okresu 
Saline zabrali si vladni pozemky. 
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Syn jeho Antonín byl prvním okresním úedníkem eským. Byl

totiž již roku 1869. pokladníkem okresu Salin a úad ten zastával

do roku 1877. Zemelý syn Štpán byl lenem státní zákonodárný.

Obšírnji zmíníme se o Janu Hemanovi na jiném míst. Viz:

,,Okres Manitowoc ve Wisconsinu".

Hned za Hemanem pibyli: Antonín Chaloupka z astolovic

u Kostelce nad Orlicí, jenž jest nyní zámožným rolníkem v okresu Salin
a Václav Beck, který se narodil 11. února 1826. v Podezov u Vamberka
a piael do Ameriky a to do Oxford Mills v okresu Jones v low r. 1855.

Roku 1868. odsthoval se do okresu Salin, kde domohl se pkného
majetku. Zemel ve Wilber dne 10. srpna r. 1900. Syn jeho, nebožtík

Eduard, byl okresním písaem.
Roku 1869. pišel za svým pítelem Janem Hemanem— Robert Šarý,

jenž pocházel z vážené rodiny pražské a též díve pebýval v okresu

Manitowoc ve státu Wisconsin. Zemel r. 1903. v Ponoce v Kanad.
(Viz ,,Okres Manitowoc ve státu Winconsin".)

Starýfni osadníky v okresu Salin jsou také bratí Kováíci: Tomáš
a Matj z Havlovic u Domažlic, na jichž pozemku byl vystavn první

eský hostinec a tanení sí v okresu Salin.

Sí roku 1879. vyhoela, dosud tam však stojí drák, v nmž
Kováíkové bydlili a jehož vyobrazení pinesl své doby ,,Svtozor" a jiné

obrázkové noviny eské.
Posledním obyvatelem v dríláku tom byl poustevník, Jan Rosický,

který zemel r. 1893. Píbuzným redaktora Rosického nebyl.

Roku 1871. pibyli: Frant. Chaloupka, jenž pochází z astolovic

a který ml pozdji ve Wilber velký mlýn a nedaleko msteka pknou
farmu, zmínný pozdji však ztratil skoro celé své jmní, a Frant. Šabata.

Tento se narodil roku 1827. v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Knžnou.
Roku 1854. pijel do okresu Jones v low, odkudž zmínného roku se

pesthoval do okresu Salin. Tam ml velkou a pknou farmu a po
dlouhá léta zastával úad okresního komisae. Jeho syn Josef býval

distriktním klerkem (soudním písaem).

Slušno též zmíniti se o Janu Korbeloví, který se narodil r. 1803.

v Hrdloezech u Tebon a jsa stár 94 rok, zemel ve Wilber r. 1897;

jeho nejstarší syn Jan, muž zkušený, byl tam okresním komisaem.

Sídlem okresu Salin je msteko Wilber, jež mlo roku 1900.

1,054 obyv., nejvtším místem je však Crete, které má 2,199 obyv.

Msteko Wilber založeno bylo na podzim r. 1873.; Crete o nco díve.

Z eských pionýr wilberských dlužno jmenovati bratry Rychtáíky
(Josefa a Františka), kteí pebývali díve v Town Gibson v okresu

Manitowoc ve Wisconsinu, kamž pišli s otcem svým roku 1854.

František, jenž se narodil r. 1847. v Zámelech u Kostelce nad Orlicí,

pijel do Wisconsinu, jsa devítiletým hochem; bratr jeho Josef, rozený

v Sopotnici, nedaleko Ústí nad Orlicí, byl o 9 rok starší.

240 IJejiny Cecldtv Americkych. 

Syn jeho Antonin byl prvnim okresnim urednikem ceskym. Byl 
totiz jiz roku 1869. pokladnikem okresu Saline a urad ten zastaval 
do roku 1877. Zemrely syn stepan byl clenem statni zakonodarny. 

Obsirneji zminime se 0 Janu Hei'manovi na jinem miste. Viz: 
"Okres M~nitowoc ve Wisconsinu". 

Hned za Hermanem pi'ibyli: Antonin Chaloupka z Castolovic 
u Kostelce nad Orlici, jenz jest nyni zamoznym rolnikem v okresu Saline 
a Vaclav B~ck, ktery se narodil 11. unora 1826. v Podrezove u Vamberka 
a pfi;el do Ameriky a to do Oxford Mills v okresu Jones v lowe r. 1855. 
Roku 1868. odstehoval se do okresu Saline, kde domohl se pekneho 
majetku. Zemrel ve Wilber dne 10. srpna r. 1900. Syn jeho, neboztik 
Eduard, by1- okresnim pisarem. 

Roku 1869. pl-isel za svym pfitelmll Janem Hei'manem - Robert Sary, 
jenz pochazel z vazene rodiny prazske a tez dHve pl'ebyval v okresu 
Manitowoc ve statu Wisconsin. Zemrel r. 1903. v Ponoce v Kanade. 
(Viz "Okres Manitowoc ve statu Winconsin".) 

Sta.rYini osadniky v okresu Saline jsou take bratfi Kovar.ici: Tomas 
a Matej z Havlovic u Domazlic, na jichz pozemku byl vystaven prvni 
cesky hostinec a tanecni sin v okresu Saline. 

Sin roku 1879. vyhorela, dosud tam vsak stoji drnak, v nemz 
Kovai'ikove bydlili a jehoz vyobrazeni prinesl sve doby "Svetozor" a jine 
obrazkove noviny ceske. 

Poslednim obyvatelem v drfiaku tom byl poustevnik, Jan Rosicky, 
ktery zemrel r. 1893. Pfibuznym redaktora Rosickeho nebyl. 

Roku 1871. pI'ibyli: Frant. Chaloupka, jenz pochazi z Castolovic 
a ktery mel pozdeji ve Wilber velky mlyn a nedaleko mestecka peknou 
farmu, zmineny pozdeji vsak ztratil skoro cele sve jmeni, a Frant. Sabata. 
Tento se narodil roku 1827. v Dlouhe Vsi u Rychnova nad Kneznou. 
Roku 1854. prijel do okresu Jones v lowe, odkudz zmineneho roku se 
pI'estehoval do okresu Saline. Tam mel velkou a peknou farmu a po 
dlouha leta zasta val urad okresniho komisai·e. J eho syn Josef byval 
distriktnim klerkem (soudnim pisal'em). 

Slusno tez zminiti se 0 Janu Korbelovi, ktery se narodil r. 1803. 
v Hrdloi'ezech 11 Tfebone a jsa star 94 rokfi, zemi'el ve Wilber r. 1897; 
jeho nejstar;i syn Jan, muz zku~eny, byl tam okresnim komisarem. 

Sidlem okresu Saline je mestecko Wilber, jez melo roku 1900. 
1,054 obyv., nejvetSim mistem je v&ak Crete, ktere rna 2,199 obyv. 
1festecko "\Yilber zalozeno bylo na podzim r. 1873.; Crete 0 lleco dfive. 

Z ceskych pionyrfi wilberskych dluzno jmenovati bratry Rychtaffky 
(Josefa a Frantiska), ktefi prebyvali dHtle v Town Gibson v okresu 
1fanitowoc ve "\Yisconsinu, kamz pi'iSli s otcem svym roku 1854. 
Frantisek, jenz se narodil r. 1847. v Zamelech u Kostelce nad Orlici, 
prijel do "\Visconsinu, jsa devitiletym hochem; bratr jeho Josef, rozeny 
v Sopotnici, nedaleko Usti nad Orlici, byl 0 9 rokft starsl. 
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Roku 1874. pesídlili se Josef a František do okresu Salin, kde
koupili farmy na blízku Wilber. Nabyli tam velkého jmní. Fran-

tiškovi pezdívají „Západní král". V echách teli Rychtáíkové bídu

a nouzi.

Téhož roku jako Rychtáíkové pišli do Wilber Jan a Josef

Zvonekové, kteí pocházejí z Ostašovic na Králohradecku. Nabyli ve

Wilber též pkného jmní.

Josef Schuessler (Kalasanský).

Starým osadníkem ve Wilber je také ková Ant. Aksamit, jenž se

narodil dne 24. ervna 1836. v Pavlov u Kladna.

Ve Wilber žil též Matj Hokuf, jenž pocházel z Hostovic u Prahy.
Míval ve Wilber divadelní sííi a nárožní hospodu, byl majetníkem pivovaru
a koncem let sedmdesátých a na poátku let osmdesátých stál na vrcholu

svého životního zdaru. Vše, cožkoli podnikl, se mu vydailo a úvr jeho

byl neobmezený. Pojednou však z istá jasná zastihla ho rána; jedné

noci vyhoel mu pivovar, obchody zaaly se mu pak hatiti a Hokuf —

Stdt Nebraska. 241 

Roku 1874. presidlili se Josef a Frantisek do okresu Saline, kde 
koupili farmy na blizku Wilber. Nabyli tam velkeho jmel1l. Fran
tiskovi prezdivaji "Zapadni kral". V Cechach tl'-eli Rychtafikove bidu 
a nouzi. 

Tehoz roku jako RychtaNkove pI'isli do Wilber Jan a Josef 
Zvoneckove, kteH pochazeji z Ostasovic na Kralohradecku. Nabyli ve 
"\Vilber tez pekneho jmeni. 

Josef Schuessler (KalasanskY). 

Starym osadnikem ve Wilber je take kovar Ant. Aksamit, jenz se 
narodil dne 24. cervna 1836. v Pavlove u Kladna. 

Ve Wilber zil tez Matej Hokuf, jenz pochazel z Hostovic u Prahy. 
Mival ve Wilber divadelni sin a narozni hospodu, byl majetnikem pivovaru 
a koncem let sedmdesatych a na pocatku let osmdesatych stal na vrcholu 
sveho zivotniho zdaru. V~e, cozkoli podnikl, se mu vydafilo a uver jeho 
byl neobmezenY. Pojednou vsak z cista jasna zastihla ho rana; jedne 
noci vyhorel mu pivovar, obchody zacaly se mu pak hatiti a Hokuf -
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uiniv úpadek — odsthoval se do Los Angeles v Kalifornii, kde živil se

ješt v letech devadesátvch hudbou a zedniinou. Ženu a dti zanechal

ve Wilb^r.

Známými obany ve Wilber jsou pak ješt: Jan Fr. Špirk, Josef

Boháek (již zemelý), Vilém Boháek, Karel Ságel, František Sadílek,

Josef Draský a enk Duras.

Jan Fr. Špirk z Merklína býval pokladníkem okresu Salin; nyní

je ve Wilber notáem.

Josef Boháek starší z erného Kostelce, švagr nezapomenutelného

Nerudy, žil díve dlouhá léta v Cincinnati v Ohio.

Vilém Éoháek, jeho synovec, pebýváv díve v Chicagu, od-

sthoval se do Wilber, kde má holírnu. Byl též zvolen do státní

zákonodárný.

Karel Ságl, jenž se narodil roku 1847. v Zahrádce u Lede, jest

dnes nejbohatším echem v okresu Salin. V echách býval etníkem

a v Chicagu ezniil. Ve Wilber obchodoval s vepovým dobytkem

a pozemky.

František Sadílek, narodil se roku 1851. v Ledi na ásiavslíu,

býval v Chicagu roznašeem ,, Svornosti"; ve Wilber zprvu provozoval

emenáství, po té byl dvakráte zvolen za okresního pokladníka a pi
presidentské volb r. 1896. zvolen byl za elektora. Byl též lenem domu
zástupc. Pozdji ml ve Wilber nábytkový obchod. Nyní je opt
okresním úedníkem a to listovním.

Josef Draský, narozený roku 1839. v Kostelci nad Orlicí, pibyv
r. 1876. do Wilber, zabývá se vedle umní píštipkáského, velastvím
a zahradnictvím. Jest prvním velaem v okresu Salin.

enk Duras, narodil se dne 21, ledna 1846. v Železnicích u Prahy,

pochází z rodiny, kteráž vlastenectvím svým v echách jest proslulá.

Otec jeho František (zemel 8. kvtna roku 1892. v Zelenících), býval

zasloužilým vlastencem, horlivým úastníkem boulivého roku 1848. a

dlouholetým lenem zastupitelstva okresu slánského. Po beznových
událostech r. 1848. byl s mnohými soudruhy — mezi nimiž dr. K. Slad-

kovský — na Hradanech odsouzen a vytrpl plných šest let tžkého
žaláe v olomouckých kasamatech. V Nebrasce ml enk Duras v okresní

i státní politice pádné slovo; byl okresním pokladníkem a státním sená-

torem. Byl iditelem banky ve Wilber. V Chicagu vydával r. 1872. svo-

bodomyslný týdenník ,,Prapor svobody", jehož však vyšlo pouze 15

ísel. Duras zemel ve Wilber 12. záí 1904.

Slušno ješt zmíniti se, že ve Wilber žil dlouhá léta Václav A. Jung,

pekladatel Puskina a Byrona. Narodil se 8. srpna r, 1858. v Rychnov
nad Knžnou. První literární práce jeho uveejflovány byly v ,,Lumíru",

,,Svtozoru" a ve ,, Kvtech". Do Ameriky pijel Jung roku 1882. a to

pímo k ,,Pokroku západu" do Omahy, kde však redaktoroval pouze
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uciniv upadek - oclstehoval se do Los Angeles v Kalifornii, kde zivil se 
jeste v letech devadesatvch hudbou a zednicinou. Zenu a deti zanechal 
,'e 'Vilb~r. 

Zmlmymi obcal1Y ve Wilber jsou pak jeste: Jan Fr. Spirk, Josef 
Bohacek (jiz zeml'ely), Vilem Bohacek, Karel Sagel, Frantisek Sadilek, 
Josef Drasky a Cenek Duras. 

Jan Fl'. Spirk z Merklina byval pokladnikem okresu Saline; nyni 
je ve 'Vilber notarem. 

Josef Bohacek starS! z Cerneho Kostelce, svagr nezapomenutelneho 
Nerudy, zil dHve dlouha leta v Cincinnati v Ohio. 

Vilem Bohaeek, jeho synovec, prebyvav dNve v Chicagu, od
stehoval se do Wilber, kde rna holirnu. Byl tez zvolen do statni 
zakonodal'ny. 

Karel Sagl, jenz se narodil roku 1847. v Zahradce u Ledee, jest 
dnes nejbohatsim Cechem v okresu Saline. V Cechach byval cetnikem 
a v Chicagu l·eznieil. Ve Wilber obchodoval s vepl'ovym dobytkem 
a pozemky. 

Frantisek Sadilek, narodil se roku 1851. v Ledci na Caslavsku, 
byval v Chicagu roznasecem "Svornosti"; ve Wilber zprvu provozoval 
l'emenal'stvi, po te byl dvakrate zvolen za okresniho pokladnika a ph 
presidentske volbe r. 1896. zvolen byl za elektora. Byl tez clenem domu 
zastupcu. Pozdeji mel ve Wilber nabytkovy obchod. Nyni je opet 
okresnim ul'ednikem a to listovnim. 

Josef Drasky, narozeny roku 1839. v Kostelci nad Orlici, pl'iby,' 
r. 1876. do Wilber, zaby\ra se vedle umeni pNstipkal'skeho, vcelal'st"im 
a zahradnict"im. Jest prvnim veelat'em v okresu Saline. 

Cenek Duras, narodil se dne 21. ledna 1846. v Zeleznicich u Prahy, 
pochazi z rodiny, kteraz vlastenectvim svym v Ceclulch jest proslubi. 
Otec jeho Frantisek (zeml'el 8. kvetna roku 1892. v Zelenicich), byval 
zaslouzilym vlastencem, horlivym ucastnikem boufliveho roku 1848. a 
dlouholetym clenem zastupitelstva okresu slanskeho. Po bi'eznovych 
uchHostech r. 1848. byl s mnohymi soudruhy - mezi nimiz dr. K. Slad
kO"sky - na Hradcanech odsouzen a vytrpel plnych sest let tezkeho 
zalM'e v olomouckJ'~ch kasamatech. V Nebl'asce mel Cenek Duras v okl'esni 
i statni politice padne slovo: byl okrcsnim pokladnikem a statnim sena
torem. Byl Hditelem banky vc Wilber. V Chicagu vydaval r. 1872. svo
bodomyslny tydennik "Pl'apol' svobody", jeboz vsak vyslo pouze 15 
<":iscl. Duras zeml'el ve Wilber 12. z{tN 1904. 

Slusno jeste zminit~ sc, ze ve 'Vilber zil dlouha let,L Vc1clav A. Jung, 
pl'ekladatel Pui5kina a Byrona. Narodil se 8. srpna r. 1858. v Rychnove 
nad Kneznou. Prvni liter{u'ni prace jeho uvel·ejilOnl.llY byly v "Lumiru", 
"Svetozoru" a vo "Kd~tech". Do Amel'ilQ' pl-ijcl Jung roku 1882. a to 
pNmo k "Po}uoku zapadu" do Omahy, kde vsak redaktol'oval pouze 
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nkolik msíc, naež do Wilber se odsthovav, byl pijat za druhého

pokladníka v americké bance. Pozdji zastával týž úad v Cedar

Rapids, v low, v esko-americkém bankovním závod. Roku 1899. odejel

ze Cedar Rapids do Clevelandu v Ohio, redigovat denník ,,Amerian";

avšak pohoršlivé výstupy mezi ním a spoluredaktorem, zvnlým Pavlem

Albierim, pimly ho k náhlému odjezdu do Chicaga, kde zamýšlel uvázati

se v úad methodistského kazatele. Odejev pak do Omahy, byl tam

spoluredaktorem ,,Osvty": po té odejel do ech, kde psobil u pražského

Václav Hájek s manželkou, nejstarší osadníci v okolí Morse Bluffs, Xebr.

realistického ,,asTi". Nyní je docentem anglického jazyka a uspoádal
objemný esko-anglický a anglicko-eský slovník.

Ve Wilber, kde žije asi 130 eských rodin, jsou obchody vtšinou

eské; hostince, jež jsou pkn zaízeny, jsou též vesms v rukou eských.
Dále je tam eský pivovar, eská lékárna, eský léka atd.

Wilber má též ti eské sín. První sí je zdná budova a patí

ádu ,,Svojan" (. S. P. S.); druhá je malá devná sí sokolská a tetí

cihlový ,,operní" dm s jevištm.
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nekolik mesicu, nacez do 'Vilber se odstehoyav, byl pfijat za drulH~ho 
pokladnika v americke bance. Pozdeji zasta yal tyz urad v Cedar 
Rapids, v lowe, v cesko-americkem bankovnim zavode. Roku 1899. odejel 
ze Cedar Rapids do Clevelandu v Ohio, redigovat dennik "American"; 
avsak pohorslive vystupy mezi nlm a spoluredaktorem, zvecnelym Pavlem 
Albierim, pHmely ho k nahIemu odjezdu do Chicaga, kde zamyslel uvazati 
se v til'ad methodistskeho kazatele. Odejev pak do Omahy, byl tam 
spoluredaktorem " Qsvety " : po te odejel do Cech, kde pusobil u prazskeho 

'-,tela" Hajek s manzelkou, nejstal'si osadnfci y okoH :Jlonse Dluffs. Xebr. 

realistickeho "Casu". Nyni je docentem anglickeho jazyka a uSPol'adal 
objemny cesko-anglicky a anglicko-cesky slovnik. 

Ve 'Vjlber, kde zije asi 130 ceskycb rodin, jsou obchody vetsinou 
ceske; hostince, jez jsou pekne zafizeny, jsou tez vesmes v rukou ceskych. 
Dale je tam cesky ph-ovar, ceska Iekarna, cesky Mkal' atd. 

'Vilber rna tez tH ceske sine. Prvni sin je zdena budova a patfi 
l'adu "Svojan" (C. S. P. S.): druha je mala dl"e\Tena sin sokolslut a treti 
cihlovy "operni" dum s jevistem, 
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Je tam též malý, devný eský katol, kostel zasvcený sv. Václavu

a fara; osada však jest malá a pomrn chudá. Upímných katolík
eských tam mnoho není. Bylo tam sice již nkolik eských a katol.

knzi, každý však brzy odešel. Nyní tam dojíždí z Odell, Nebr.,

P. Adolf N. Mosler.

eské podprné spolky ve Wilber jsou tyto:

ád ,,Svojan" (. S. P. S.), založený dne 21. ervence r. 1878.

(má 65 len).

ád ,,Praha" (Z. . B. J.), který založen r. 1898. (se 170 leny).

,,Hvzda Západu" (J. . D.) vznikla dne 28. záí r. 1885.

,,Luna" (S. P. J.), založena r. 1897.

Spolek ,,Libuše" ženské odvtví Západní eské Bratrské Jednoty

(Z. . B. J.), založen dne 23. záí r. 1899. a

. ,,Pavla echová" (J. . D.), založena v lednu r. 1902.

Mimo tyto spolky jest ve Wilber ješt stavební spolek, který se

dodlal velkých úspch. Za pomoci jeho pi malé šetrnosti a bedlivosti

pomohli si mnozí k vlastnímu krovu.

Zábavných spolk jest ve Wilber též nkolik, z nichž zasluhují

zmínky

:

,,Tlocviná jednota Sokol", založená dne 7. kvtna r. 1882. Má
dnes pouze asi 26 len. Byla díve velmi innou a cviící lenové
wilberského Sokola náleželi k nejlepším Sokolm esko-americkým. Dnes
v esko-amerických ,,Podbradech" ve ,,Wilberku" sokolské nadšení

také již utuchá.

Jeden sokolský sbor jest též na Brusch Creeku, šest mil západn
od Wilber; ten vystavl si na farm devnou sífi a má 24 úd, vesms
mladé rolníky. Založen byl 7. srpna r. 1888.

Roku 1893. založen byl také dramatický sbor ,,Tyl", a již dávno
ped ním divadla se tam hrávala.

Nejdíve hrálo se ve staré, devné, pozdji vyhoelé síni

Matje Hokufa, a to ízením Josefa Kalasanského-Schuesslera, kterého

Hokuf v záí roku 1877. z Chicaga povolal. Hokuf byl majetníkem

a správcem, Schuessler iditelem, režisérem a mnohdy i íšníkem.

Schuessler býval v echách hercem. Již roku 1859. byl lenem
první eské koující spolenosti Aloise Prokopa. Pibyv pak do Ameriky
se svojí manželkou 10. prosince roku 1864., usadil se 1. ledna roku 1865.

v Milwaukee ve Wisconsinu. Stav se tam téhož roku iditelem ,, Slovanské

Lípy", uspoádal v malé síni spolku toho na ulici Chesnut 18 divadelních

pedstavení a 7 pedstavení v nové síni na ulici Prairie. Pozdji byl

iditelem divadla ,, Sokola esko-amerického" v Chicagu a to až do
roku 1877.
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Je tam tez maly, dfeveny cesky katol. kostel zasveceny sv. Vaclavu 
a fara; osada vsak jest mala' a pomerne chuda. UpHmnych katoliku 
ceskych tarn Innoho neni. Bylo tam sice jiz nekolik ceskych a katol. 
kneZl, kazdy vsak brzy odesel. Nyni tam dojizdi z Odell, Nebr., 
P. Adolf N. Mosler. 

Ceske podpurne spolky ve Wilber jsou tyto: 
Rad "Svojan" (C. S. P. S.), zalozeny dne 21. cervence r. 1878. 

(111a 65 clenu). 
Rad nPraha" (Z. C. B. J.), ktery zalozen r. 1898. (se 170 cleny). 

"Hvezda Zapadu" (J. C. D.) vznikla dne 28. zafi r. 1885. 
"Luna" (S. P. J.), zalozena r. 1897. 

Spolek "Libuse" zenske odvetvi Zapadni Ceske Bratrske Jednoty 
(Z. C. B. J.), zalozen dne 23. zafi r. 1899. a 

. "PavIa Cechova" (J. C. D.), zalozena v lednu r. 1902. 

Mirno tyto spolky jest ve Wilber jeste stavebni spolek, ktery se 
dodelal velkych uspechu. Za pomoci jeho pH male setrnosti a bedlivosti 
pornohli si rnnozi k vlastnimu krovu. 

Zabd,vnych spolku jest ve Wilber tez n~kolik, .z nichz zasluhuji 
zminky: 

"Telocvicmi jednota Sokol", zalozena dne 7. kvetna. r. 1882. Ma 
dnes pouze asi 26 clenu. Byla dfive velmi cinnou a cvicici clenove 
wilberskeho Sokola nalezeli k nejlepsim Solfolum cesko-americkYm. Dnes 
v cesko-arnerickych "Podebradech" ve "vVilberku" sokolske nadseni 
take jiz utucha. 

Jeden sokolsky sbor jest tez na Brusch Creeku, sest mil zapadne 
od Wilber; ten vystavel si na farme dfevenou sin a rna 24 udu, vesmes 
mlade rolniky. Zalozen byl 7. srpna r. 1888. 

Roku 1893. zalozen byl take dramaticky sbor "Tyl", ac jiz davno 
pfed nim di vacUa se tam hra vala. 

Nejdfive hralo se ve stare, cUevene, pozdeji vyhofele Sllll 

Mateje Hokufa, a to fizenim Josefa Kalasanskeho-Schue~slera, ktereho 
Hokuf v zafi roku 1877. z Chicaga povolal. Hokuf byl majetnikem 
a spravcem, Schuessler fiditelem, reziserem a mnohdy i cisnikem. 

Schuessler byval v Cechach hercem. Jiz roku 1859. byl clenem 
prvni ceske kocujici spolecnosti Aloise Prokopa. Pfibyv pak do Ameriky 
se svoji manzelkou 10. prosince l'oku 1864., usadil se 1. Ie dna l'oku 1865. 
v Milwaukee ve 'Visconsinu. Stay se tam tehoz roku l'iditelem "Slovanske 
Lipy", uspoh'idal v male sini spolku toho na ulici Chesnut 18 divadelnich 
pfedstavenf a 7 pfedstavenf v nove sfni na ulici Prairie. Pozdeji byl 
Nditelcm divadla "Sokola cesko-americkeho" v Chicagu a to az do 
roku 1877. 
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Tento nejstarší esko-americký herec se narodil 15. ervence r. 1833.

v Luži na Vysokomýtsku. Manželku pochoval v Chicagu a do Wilber

pivezl sebou dv dcerušky Annu a Bohumilu. Mladší Bohumila pro-

vdala se pozdji za Bedicha Hemana (syna zemelého Jana Hemana
z druhého manželství), nyní velkoobchodníka v Lincoln, v Nebrasce,

starší Anna za Jana Fr. >pirka, bývalého okresního pokladníka a nyní

veejného notáe ve Wilber; u toho Schuessler bydlel a též dokonal

28. záí 1903.

O O O

o o o

o o o

o o o

Rev. .Jan C. Vlek.

Po odchodu Schuesslerov od Hokufa — Schuessler ídil Hokufovi
divadlo dva roky — ujal se divadla Petr Šafaík. Narodil se roku 1830.

v Merklín; do Ameriky pijel v dubnu r. 1863. a to pímo do Dayton
v Ohiu, odkudž v ervnu roku 1868. se odebral do Chicaga. Do Wilber

pibyl 10. íjna r. 1873. Býval tam též odhadím daní. Po nm ídili

divadlo ve Wilber herec František Ržika z Chicaga (již zemelý),
František Sádílek a jiní.

Nejlepšími ochotníky byli ve Wilber dovedný strojník Antonín
O. Nepil, který dnes žije ve mst St. Paul, v Minnesot, František

Sadílek, enk Duras, paní Hermanová, paní Špirková, paní Sadílková

(bývalá slena Jurková) a jiné dámy.
Co se konen týe novináství, vydával první eský list ve Wilber

zemelý Josef Novinský. List ten ml název ,,Beseda" a vycházel

roku 1878.

Jan Habenicht. — Djiny echv Amer.
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Tento nejstal'Sl cesko-americky heret: se nal'odil 15. cervence r. 1833. 
v Luzi na Vysokomytskn. Manzelku pochoval v Chicagu a do vVllber 
pi"ivezl sebou dye dcerusky Annu a Bohumilu. 11ladsi Bohumila pro
vdala se pozdeji za BecUicha Hehnana (syna zemi"eleho J ana Hehnana 
z druheho manzelstvi), nyni velkoobchodnika v Lincoln, v Nebrasce, 
starsi Anna za J ana Fr. Spirka, byvaleho okresniho pokladnika a nyni 
vei'ejneho notcHe ve Wilber; u toho Schuessler bycllel a tez dokonal 
28. zafi 1903. 

o o o o o o 

o o o o o o 
Re\, . .Tan C. Ylt-ek. 

Po odchodu Schuesslerove od Hokufa - Schuessler fidil Hokufovi 
divadlo dva roky - ujal se divadla Petr Safafik. Narodil se roku 1830. 
v l\1erkline; do Ameriky pfijel v dubnu r. 1863. a to pfimo do Dayton 
v Ohiu, odkudz v cervnu roku 1868. se odebral do Chicaga. Do ,Vilber 
pribyl 10. fijna r. 1873. Byval tam tez odhadcim dani. Po nem fidili 
divacUo ve Wilber herec Frantisek Ruzicka z Chicaga (jiz zemfely), 
Franti;ek Sadilek a jini. 

Nejlepsimi ochotniky byli ve vVilber c10vedny strojnik Antonin 
O. Nepil, ktery dnes zije ve meste St. Paul, v Minnesote, Frantisek 
Sadilek, Cenek Duras, pani Hefmanova, pani Spirkova, pani Sadilkova 
(byvala slecna Jurkova) a jine damy. 

Co se konecne tyce novinai'stvi, vydaval prvni cesky list ve Wilber 
zemfely Josef NovinskY. List ten mel nazev "Beseda" a vychazel 
roku 1878. 

Jan Habenicht. - D~jiny Cechfiv Amer. 
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V ervenci r. 1892. založen ve Wilber opt asopis „Wilberské listy'*.

Týdenník ten zanikl r. 1H94.

Pak tam vycházel dnes rovnž zašlý týdenník „Pítel lidu", vydá-

vaná a redigovaný Josefem Hospodským. asopis ten poal vycházeti

roku 1891. ve Wahoo, v Nebrasce; byl obsahu zábavného a hájil zásady

politické strany populistické. Koncem roku 1901. vycházel „Pítel lidu"

se zábavnou pílohou „Besídka".

Koncem r. 1905. vyskytl se ve Wilber opt asopis, jako odnož

,,Pokroku Západu" pod jménem ,,Wilberský Týdenník". ízení jeho

ujal se bývalý konsul Langer, a když se povinnosti této zbavil, stal se

Josef Melzer starší redaktorem.

Sdlivše vše, co nám o eském ,,Wilberku" známo, chceme též

zmíniti se o Cret.

Msto Crete v Nebrasce založeno bylo roku 1870. Má dnes pes
2200 obj^vatel, mezi nimiž 110 eských rodin. Poloha jeho jest velmi

romantická.

Je tam eský katolický kostel a fara. Dojíždí tam rev. J. Haník
z Platsmouth.

Prvým eským knzem cretským byl P. Emanuel Bouška, jenž se

narodil 18. listopadu roku 1865. v Borovanech u Tábora. Gymnasium
absolvoval v Táboe a bohosloví v Churu ve Švýcarsku, kde byl vysvcen
na knžství dne 14. ervence r. 1889. V listopadu téhož roku pišel do

Crete v Nebrasce a za jeho správy vystavn byl kostel a fara. Tento

energický a pohostinný knz psobí nyní v Táboe v Jižní Dakot, kde
vystavl pkný a veliký cihelný kostel a nádhernou školu.

eská katolická obec cretská má asi 40, vtšinou rolnických rodin,

pebývajících v sousedním okresu Lancester, do nhož eši poprvé pišli

roku 1868. Díve dosluhoval jim též eský knz z Wilber, P. Adolf

N. Mosler.

Dále jest ve Crete roku 1884. v život uvedená ,,Tlocviná Jednota

Sokol". Má 48 len a tlocvinu. Též je tam ženský spolek ,,Kvtoslava"
(J. . D.), který byl založen 4. bezna 1894. a ád ,,Nebraska" (Z. . B. J.),

založený 4. ervence r. 1897.

O probuzení tamního spoleenského ruchu zvlášt peovali dnes

již zemelý Josef Jindra starší, zvnlý Vincenc Procházka, který tam
postavil malou divadelní sí, Prant. Jelínek, Prant. Mareš a Frant. Nedla
a býval tam ped lety, tak jako ve Wilber, ilý divadelní a sokolský

ruch. Tamní ochotníci hrávali nejvíce v americké' ,,operní" síni lékae
a lékárníka Banda.

Krom tchto dvou vtších osad eských v okresu Salin, jsou

v okresu tom ješt menší eské osady a to v okolí msteka Trideud,
Western, Dorchester, De Witt, Tobias, vesniek Svatitou, Pleasant
Hill a poštovních stanic Plata a Shestak.

2-16 D;!jiJlJj Cecldiv Americk,1ich. 

V ce1'venci 1'. 189:2. zalozen ve ,Vilber opet casopis "vVil berske listy'·. 
Tydennik ten zanild 1'. 1SH-1. 

Pak tam v;rcluLzel dnes l'oynez zasly tydennik "Pfitel lidu", vyda
vanv a 1'edigovanj' Josefem HospodskYm. Casopis ten pocal vychazeti 
1'oku 1891. ye ,Yahoo, v Neb1'asce; byl obsahu zabavneho a hajil zasady 
politicke strany populisticke. Koncem roku 1901. vychazel "Pfitellidu" 
se zabavnou pI'Hohou "Besidka". 

Koncem 1'. 1905. vyskytl se ye Wilber opet casopis, jako odnoz 
"Pokroku Zapac1u" pod jmenem ",Yilbersky Tydennik". Rizeni jeho 
ujal se byvaly konsul Langer, a kdyz se povinnosti teto zbavil, stal se 
Josef lvielzel' sturM redaktorern. 

Sdelivse vse, co mim 0 ceskem "vVilberku" znamo, chceme tez 
zmini ti se 0 Crete. 

IVIesto Crete v Nebrasce zalozeno bylo roku 1870. Ma dnes pI'es 
2200 obyvatelu, mezi nimiz 110 ceskych rodin. Poloha jeho jest velmi 
romanticka. 

Je tam cesky katolicky kostel a iara. Dojizdi tam rev. J. Hancik 
z Platsmouth. 

Prvym ceskym knezem cretskym byl P. Emanuel Bouska, jenz se 
narodil 18. listopadu roku 1865. v Borovanech u Tabo1'a. Gymnasium 
absolvoval y Tabol'e a bohoslovi v Churu ve Svycarsku, kde byl vysvecen 
na knezstvl dne 1-1. ce1'vence r. 1889. V listopadu tehoz roku pfisel do 
Crete v Nebrasce a za jeho sprav.! vystaven byl kostel a fara. Tento 
energicky a pohostinny knez pusobi nyni v Tabol'e v Jizni Dakote, kde 
vystavel pekny a veliky cihelny kostel a nadhernou skolu. 

Ceska katolicka obec cretska rna asi 40, vetsinou rolnickych rodin, 
prebyvajiclch v sousednim okresu Lancester, do nehoz Cesi poprve pfisli 
roku 1868. Dfive d03luhoval jim tez cesky knez z Wilber, P. Adolf 
N. Mosler. 

Dale jest ve Crete roku 188-1. v zivot uvedena "Telocvicna J ednota 
Sokol". Ma 48 clenu a telocvicnu. Tez je tam zensky spolek "Kvetoslava" , .... 
(J. C. D.), ktery byl zalozen 4. br'ezna 1894. a l'ad "Nebraska" (Z. C. B. J.), 
zalozeny 4. cervence r. 1897. 

o probuzeni tamniho spolecenskeho ruchu zvhlste pecovali dnes 
jiz zeml'ely Josef Jindra starsi, zYecnely Vincenc Prochazka, ktery tam 
postavil malou divadelni sin, Frant. Jelinek, Frant. :Ma1'es a Frant. Nedela 
a byval tam pI'ed let;r, tak jako ve Wilber, cily divadelni a sokolsky 
ruch. Tamni ochotnici hravali nejvice v americke' "opernf" stni lekare 
a lekarnika Banda. 

Krome techto d\"ou vetSich osad ceskych Y ok1'esu Saline, jsou 
\" okresu tom jeste mensi ceske osady a to v okoli mestecka Tritleud, 
Western, Dorchester, De Witt, Tobias, vesnicek Svanton, Pleasant 
Hill a postovnich stanic Plata a Shestak. 
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V Tobiasu, který má 672 obyv. rzných národností, a jenž byl

založen roku 1883. správou dráhy „Burluigton Missouri", jest asi dvacet

eských rodin. Mnohem vtší poet ech sídlí však v okolí.

Nejstaršími eskými osadníky v Tobias jsou: hostinský Rudolf

Uldrych, jemuž náleží již nkolik farem nedaleko msteka a ková Jan

Krysí. V Tobias jest také ád ,, Kivoklát" (Z. . B. J.) a v Pleasant Hill

ád ,,Tábor" (Z. C. B. J.). V okresu Salin žije dnes 1300 eských,

vtšinou zámožných rodin.

Rev. Alois J. Klein.

eské osady v okresu Sauuders.

eským lidem hust obydlen jest též okres Saunders. Žije v nm
1200 eských rodin.

Prvním echem, jenž pišel do okresu toho, je Petr Kastl. Narodil

se 2. listopadu r. 1827. v Šepadlech u Nové Kdyn a koncem roku 1866.

usadil se na pozemku nablízku nynjšího msteka Prague a katolické

obce Plasi anebo Plzn. Zemel dne 21. íjna r. 1903.
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V Tobiasu, ktel'Y nut l)72 oby\". l'uznych naroc1nosti, a jenz byl 
zalozell rokll 1883. spntyou drahy "Burlington Missouri", jeRt asi dvacet 
ceskych rodin. Mnohem yetSi pocet Cechli sidlf vsak \' okolf. 

Nejstal'Simi ceskymi osadniky v Tobias jsou: hostinsky Rudolf 
Uldl'ych, jemuz llalezi jiz nekolik farem nedaleko mestecka a ko\'ai' .Jan 
Kl'Ysl. V Tobias jest take 1'::10 "Kl'h'oJdat" (Z. C. B. J.) a y Pleasant Hill 
i'ad "Tabor" (Z. C. B. J.). V okl'esu Saline zije dnes 1300 ceskych, 
yetSinou zamoznych rodin. 

He\,. Alois J. Klein. 

Ccske osady Y okresu Saunders. 
Ceskym lidem huste obydlen jest tez okres Saunders. Zije v nem 

1200 ceskych rodin. 
Prvnim Cechem, jenz pi'isel do okresu toho, je Petr KaRtl. N arodil 

se 2. listopadu r. 1827. v Sepadlech u Nove Kdyne a koncem l'oku 1866. 
usadil se na pozemku nablfzku nynejsiho mestecka Pl'<Lgue a katolicke 
obce Plasi anebo Plzne. Zemrel dne 21. i'ijna r. 1903. 
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Než rok se s rokem sešel, pišel clo tamní krajiny Josef Kašpar,
narozený roku 1845. v Oboe u Královic a roku 1868. jDibyl za ním
Václav Kašpar, narozený r. 1839. též v Oboe u Královic.

Téhož roku, jako Josef Kašpar, usadili se ve zmínné krajin:

Josef imánek, narodil se r. 1831. v Luici u Klatov, zemel r. 1872.

(syn jeho Tomáš žije dosud), zvnlý Matj Vavák z Oseku u Podbrad;
zesnulý Jan Kubálek a Jan Plaek, rodem v erné He u Král. Mstce
a Matj ížek, rodilý z Járova u Královic.

Roku 1869. pišel za bratrem Josefem Jií Šimánek. Narodil se

24. dubna 1842. v Luici a Jan Mach, narodil se 19. listopadu 1819. ve
Míné u Jilemnice, zemel r. 1875.

Dále usadili se tam a sice r. 1870. : Jan Kašpar, narozený r. 1842.

v Oboe u Královic, a Jií Elbling, jenž se narodil r. 1836. v Miroslavi

u Moravského Krumlova, kde vyuil se zámenictví. Roku 1860. dal se

najmouti k papežské legii a r. 1864. dal se naverbovati k vojsku arci-

vévody Maximiliana. Po tragickém skonu šlechetného císae mexického
dne 19. ervna r. 1867., odejel Elbling, jenž povýšen byl na kapitána,

do Spojenvch Stát a koncem roku 1869. pijel do Nebrasky. Poátkem
roku 1870. usadil se na pozemku nedaleko nynjšího msta Wahoo a

roku 1875. se tam pesthoval. Zaídiv si ve Wahoo hostinec a tanení
sin, provozoval zárove notáství a také tam život svj dokonal.

Starými osadníky v okresu Saunders jsou také: Matj Chmelka,
narodil se r. 1824. ve Slavticích na Morav, a Jan Vyhlídal, narodil se

dne 24. ervna r. 1825. tamtéž, jenž má farmu na blízku 'Morse Bluffs.

Oba žili ješt r. 1900.

Nejstarší eskou osadou v okresu Saunders je katolická obec Plasi.

Osada ta založena byla r. 1871. a téhož roku v msíci záí sloužil první

mši sv. na farm Tomáše Šimánka již zemelý jesuita P. František ulák,
který pocházel z Nic u Kromíže a roku 1865. do Ameriky pišel.

Kostel vystavn pak r. 1878.

P. Frant. Šulák žil pozdji v kolleji jesuitské v Chicagu a zemel
v Krakov v Halii dne 28. ledna 1908. Byl to velmi inný knz-missioná
a uenec. Jeho rostlinopisné sbírky jsou velikolepé.

Krajina, kde ped nemnohými lety pustými prériemi tkal buvol,

podobá se dnes za doby letních msíc, vlnícímu se moi bujné kukuice,
v nmž malebn rozkládají se eské farmy, jako když perel rozseje

V této rozkošné krajin usazeni jsou samí eŠi, vtšinou katolíci, z nichž

mnozí bydlili nejprve v drách a drfiácích a plzeská kolatura (pošta

Plasi) jest dnes jednou z nejzbožnjších katolických osad v Nebrasce.

Kostel a fara stojí na vršku, rovnž pošta a bývalý koenáský obchod
bratra P. Václava Koárníka.

Tento knz byl prvním usazeným duchovním správcem v osad
ssv. Cyrilla a Methodje a do Plasi pišel r. 1879.
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Nez l'ok se s l'okem sesel, pri;el do tall1ni kl'ajiny Josef Kaspar, 
narozeny rokll 1R45. v Obol'e u KraloYic a l'oku 1!j68. pI'ibyl za nim 
Vaclav Kaspar, narozeny r. 1839. tez v Obol'e u Kralovic. 

Tehoz roku, jako Josef Kaspal', usac1ili se ve zminene kra.line: 
Josef Simanek, nal'odil se 1'. 1831. v Lucici u Klr~tov, zeml'el r. 1872. 
(SSl1 .ieho Tomas zije dosud), zvecnely Matej Vavak z Oseku u Podebrad; 
zesn111y Jan Kubalek a Jan Placek, rodem v Cerne Hiil'e u Kral. Mestce 
a 1\Iatej Cizek, rodily z Jarova u Kra.lovic. 

Roku 1869, pl-isel za bratrem Josefem Jifi Simanek. Narodil se 
24. dubna 1842. v Lucici a Jan Mach, narodil se 19. listopadu 1819. ve 
1\Hicne u Jilemnice, zemrel r. 1875. 

Dale usadili se tam a sice r. 1870.: Jan Kaspar, narozenJ~ r. 1842. 
v Obol'e u Kralovic, a JiN Elbling, jenz se nar<?dil r. 1836. v Miroslavi 
u MoravslH~ho Krumlova, kde vyucil se zamecnictvi. Roku 1860. dal se 
najmouti k papezske legii a r. 1864. dal se naverbovati k vo.lsku arci
vevod~T 1\iaximiliana, Po tragickem skonu slechetneho cisal'e mexickeho 
dne 19, cervna 1'. 1867., ode.lel Elbling, jenz povysen byl na kapitana, 
do Spojenvch Statii a koncem roku 1869. pri.lel do Nebrasky. Pocatkem 
roku 1870. usadil se net pozemku nedaleko nynejsiho mesta ,Vahoo a 
roku 1875. se tam prestehoval. Zafidiv si ve vVahoo hostinec a tanecni 
sin, provozoval zal'ovefi notarstvi a take tam zivot svii.l dokonal. 

Starymi osadniky v okresu Saunders jsou take: Mate.l Chmelka, 
nal'odil se r. 1824, ve Slaveticich na 1\10rave, a Jan V~7hlidal, narodil se 
dne 24. cervna r. 1825. tamtez, jenz ma farmu na blizku ':1\'101'se Bluffs. 
Oba zili jeste r. 1900. 

~ejstarsi ceskou osadou v okresu Saunders je katolick~t obec Plasi. 
Osada ta zalozena byla r. 1871. a tehoz roku v mesici zcHi slouzil prvnf 
msi sv. na farme Tomase Simanka .liz zemrely .lesuita P. Frantisek Sulak, 
ktery pochazel z ,Necic u KromeNze a roku 1865. do Ameriky pi-isel. 
Kostel \,~7staven pak r. 1878. 

P. Frant. Sulak zil pozdeji v kolleji jesuitske v, Chicagu a zemi'el 
v Krakove v Halici dne 28. ledna 1908. BSI to velmi cinny knez-missionai' 
a ucenec. Jeho rostlinopisne sbirky .lsou velikolepe. 

Kl'a.lina,--·kde·····precl nemnohymi lety pl1stymi pl'el'iemi tekal buvol, 
podoba se dnes za doby letnich mesici1, vlnicimu se mOl'i bujne kukufice, 
v nemz malebne l'ozkhtdaji se ceske farmy, jako kdyz perel rozseje 
V teto rozkosne~ krajine usazeni jsou sami Cesi, vetsinou katolici, z nichz 
mnozi bydlili nejprve v denich a drf1~tcich a plzenska kolatnra (posta 
Plasi) jest dnes jednou z nejzboznejSich lmtolickych osad v Xebrasce, 
Kostel a fara stoji na vr;ku, rovnez posta a byvaly kofemtl'skJ~ obchod 
bratra P. Vaclava Kobtl'nikn. 

rrento knez byl prvnim usazenym duehoYllim spravcem v osade 
ssv. Cyrilla a Methodeje a do Plasi pI'ise! 1' . . 1879. 
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Nástupcem jeho se stal roku 1S85. Nmec P. Jordán Stutz, za

jehož správj' vznikly v osad rznice a hádky, které dosáhly svého

vrcholu, když ml býti upsán osadní majetek (tyicet akr pdy)
biskujiovi.

Kostel sv. Jana Ktitele v Prairue. Xebr.

Teprve P. Frant. Hovoroví, jenž ujal se správy plzeské osady
dne 6. íjna 1889., podailo se rozbouené vášn utišiti a mír a poádek
v osad zavésti.

Knz ten spravoval osadu ssv. Cyrilla a Methodje až do ledna
r. 1900., kdy se odebral do nmecko-eské osadj^ Lawrence v Nebrasce
a odtud odebral se do dioecese pittsburgské.

2-19 

::hl~tupcelll jeho ~e stal l'oku 1885. Nemec P. JOl'dan Stutz, za 
jehoz ~pd.Y.r Yznikly y o~~Hle l'uzni<.:e a hadk,r, ktere dosahly syeho 
'~rcholu, kdyz mel byti up~ .. ln osadni majetek (ctYl'icet akru pudy) 
biskupoyi. 
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KOSIE'I S\· .• lana Ki-titele \. Pra!!ue, Xebr. 

Tepl'Ye P. Frallt. Hoyoro"i, jenz ujal se spraxy plzeilske osady 
dne 6. l-ijna 1889., poclatilo se rozboul'ene yaSne utisiti a mil' a pohidek 
v osade za yesti. 

Knez ten sprayoyal osadu SSY. Cyrilla a l\fethodeje az do ledna 
r. 1900., kdy se odebral do nemecko-ceske osady Lawrence y Nebrasce 
a odtud odebral se do dioecese pittsburgske. 
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P. Frant. Hovora narodil se dnt> '1\. listopadu r. 1865. v eských
Budjovicích, kde dokoniv gymnasijní studia, vstoupil r. 1885. do tamního

knžského semináe. Roku 1888. pijel do Ameriky a 5. února r. 1889.

byl vysvcen na knžství v Lincoln v Nebrasce.

Po nm byl dosazen do Plasi P. Jan Vlek, který díve v Jižní

Omaze ídil eskou katolickou osadu.

Dne 14. dubna r. 1901. vyhoel však kostel ssv. Cyrilla a Methodje
a P. Vlek vystavl v krátké dob nový a vtší kostel.

V osad ssv. Cyrilla a Methodje jest též nkolik eských
katolických spolk.

Asi deset anglických mil jihovýchodn od Plasi jest msto Wahoo,
které založeno bylo r. 1875. Má dnes 2,100 obyv.; eských rodin žije tam 66.

Jedním z nejstarších eských osadník tamních byl již zmínný
Jií Elbling, který se ,,na Váze" (jak našinci íkají místo Wahoo) usadil,

když tam bylo pouze nkolik barák. Byl znám svou drsnou, ale

dobrou povahou.

Starým eským osadníkem ve Wahoo je též Jan Kilián, narodil se

dne 20. ervna 1857. v Janovicích u Klatov, jenž pišel s bratrem svým
Tomášem do Nebrasky r. 1868., který má ve ,,Váze" veliký krám (bazar).

Mimo Kiliána usadili se tam co nejdíve: ezník Frant. Koudela,

rodem ze Štichovic u Královic, jenž pibyv chd do Wahoo r. 1875., jest

nyní podílníkem tamní banky; Václav Simonides, narozený 29. záí 1823.

v Koutech u Tebíe, který pibyv r. 1874. do okresu Saunders, žil dlouhá

léta na své farm u Wahoo, kde má nyní hostinec; Jindich Antonín

Fišer (Fisher), který byl zvolen do státní zákonodárný; hostinský Josef

Ledvina, nyní v Markét Lake v Idaho a hostinský Václav Kliment, nyní

kdesi ve Wi.sconsinu.

Vynikajícím tamním echem je Ludvík J. Kudrna. Narodil se

dne 2. kvtna r. 1868. v Syrákovicích u áslavi. Obecnou školu vychodil

v Golov Jeníkov. Po té vstoupil do kupeckého obchodu Františka

Mináíka v áslavi. Roku 1883. pibyl do Wahoo, kde je dnes iditelem

pojišovacího a pjovacího odvtví v bance. Provozuje též veejné
notáství a jest jednatelem paroplavebních spoleností. Jest lenem
mstské rady.

Hrstka svobodomyslných ech založila tam roku 1878. odvtví
. S. P. S. s názvem ,,Wahoo Pionér" a již následujícího roku koupili

si stavební místo pro spolkovou sin, která však zbudována byla až

v ervenci r. 1886. za 1000 dollar.

Katolíci eští pak vystavli si v lét roku 1861. nov}' kostel za

5000 dolar piinním P. Aloise J. Kleina.

Stará, roku 1878. vystavná kostelní budova — nebyvši nikdy

vysvcena — dána s pivolením biskupa do výhry. Vylosoval ji

Antonín Hynek, jenž ji rozebral a na témže pozemku si z ní vystavl

prostranné obydlí.
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P. Frant. Hovora narodil so dlle ~1. li~tOp(1c1u 1'. ]865. v Ceskych 
Budejovicich, kde dokonciv gymna~ijni stuclia, vstoupil 1'. 1885. do tamniho 
knezsl{(~ho seminal-e. Roku 188t1. pHjel do Amedk.r a 5. unora r. 1889. 
byl vysvecen na kne?stvi v Lincoln v Xebl'asce. 

Po n8Ill byl c10sazen do Pla.si P. Jan Vleek, ktery cHive v Jizni 
Omaze r'iclil ceskou katolickou osac1u. 

Dne 1 .. 1. dubna r. 1001. vyhorel ysak kostel ssv. Cyrilla a Methodeje 
a P. Vlcek vystavel v knttke dobe novy a vetsi kostel. 

V osade ssv. Cyrilla a l\lethocleje jest tez nekolik ceskych 
katolickych spolkli. 

Asi cleset anglickych mil jihovychodne od Plasi jest mesto Wahoo, 
ktel'e zalozeno bylo r. 1875. Ma c1nes 2,10Q obyv.; ceskych rodin zije tam 66. 

Jec1nim z nejstal'sich ceskych osac1niku tamnich byl jiz zmineny 
JiN Elbling, ktery se "no, Vaze" (jak nasinci tikaji misto Wahoo) usac1il, 
kdyz tam bylo pouze nekolik baracku. Byl znam svou drsnou, ale 
dobrou povahou. 

Starym ceskym osadnikem ve Wahoo je tez Jan Kilian, narodil se 
dne 20. cervna 1857. v Janovicich u Klatov, jenz pi'isel s bratrem svym 
Tomasem do Nebrasky r. 1868., ktery ma ve "Vaze" veliky kram (bazar). 

Mimo Kiliana usadili se tam co nejdtive: r'eznik Frant. Koudela, 
rodem ze Stichovic 11 Kralovic, jenz pHbyv chud do Wahoo r. 1875., jest 
nyni podilnikem tamni banky; Vaclav Simonides, narozeny 29. zati 1823. 
v Koutech u Trebice, ktery pr-ibyv 1'. 1874. do okresu Saunders, zil dloului 
leta na sve fai-me u Wahoo, kde ma nyni hostinec; Jindfich Antonin 
Fiser (Fisher), ktery byl zvolen do statni zakonodarny; hostinsky J9sef 
Ledvina, nyni v Market Lake v Idaho a hostinsky Vaclav Kliment, nyni 
kdesi ve Wisconsinu. 

Vynikajicim tamnim Cechem je Ludvik J. Kudrna. Narodil se 
dne 2. kvetna r. 1868. v Syrakovicich u Caslavi. Obecnou skolu vychodil 
v Go16ove Jenikove. Po te vstoupil do kupeckeho obchodu Frantiska 
11inaNka v Caslavi. Roku 1883. pribyl do ,Yahoo, kde je dnes fiditelem 
pojist'ovaciho a pujcovaciho odvetvi v bance. Provozuje tez verejne 
notarstvi a jest jednatelem paroplavebnich spolecnosti. Jest clenem 
mestske rady. 

Hrstka svobodomyslnych Cechft zalozila tam roku 1878. odvetvi 
C. S. P. S. s n,lzvem "Wahoo Pioner" a jiz nasledujiciho roku koupili 
si stavebni misto pro spO]kOV011 sift, ktel'Ct \'sak zbudovana byla az 
v eervenci 1'. 18t36. za 1000 dollaru. 

Ka tolici cesti p<Lk vystnseli si y Iete roku 1861. nov.)~ kostel za 
5000 elolaI'u pr'icinenim P. Aloise J. Kleina. 

Star~, roku 1878. y;ystCLvemi ko:-:;teini buc10yCL - nebyvsi nikdy 
v~fsvecena - c1etna s pr'iyo]enim biskupa do yYhl'Y. VyIosoval ji 
Antonin Hynek, jen? ji l'ozebral a na temze pozemku si z ni yystave] 
pro~tranne obydli. 
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Do starého kostela toho dojíždl zmínny již P. Václav Koárník
z Omahy a potom z Plzn. Po nm dosluhoval tam Nmec P. Jordán Stutz

též z Plzn. Nkolikráte tam též zavítal P. Vilém oka z Omahy a po
té sloužil v nm nkolik mší svatých P. Matj Bor, který od bezna do
íjna roku 1889. ve Wahoo pebývav, v let zmínného roku faru tam
zbudoval.

P. Jan Xovotnv

P. Bor narodil se 21. prosince r. 1863. v Krašovicích v echách.
Gymnasium studoval v Domažlicích a bohosloví v eských Budjovicích
a St. Francis u Milwaukee ve Wisconsinu. Vysvcen byl 18. bezna 1888.

zemelým arcibiskupem milwaukským Michalem Heissem. Psobil pak
ve Wilber, Nebrasce.

Po odchodu P. Kleina do Crete 10. prosince r. 1891. dosazen do
"Wahoo zaátkem r. 1892. opt P. Bor, který tam dosud blahodárn psobí,
dojíždje zárove do Weston.

V eské osad sv. Václava ,,na Váze" jest nkolik spolk, z nichž

nejstarším je spolek ssv." Cyrilla a Methodéje.

~51 

Do stareho kostela toho dojizdel zminenJ~ jiz P. Vaclav Kobirnik 
z Omahy a po~om z Plzne. Po nem dosluhoval tam ~emec P. Jordan Stutz 
tez z Plzne. Nekolikrate tam tez zayital P. Vilem Coka z Omahy a po 
te slouzil v 11em llekolik msi svatych P. 1Iatej Bor, ktery oel bl'ezna do 
fijna roku 1889. ve "\Vahoo pl'ebyvav, v letE~ zmineneho roku faru tam 
zbudoval. 

P. Jan Xo\'otn~~. 

P. Bor naroc1il se 21. pro since r. 1863. V Krast'ovicich v Cechach. 
Gymnasium studoval v Domazlicich a' bohoslo\Ti v Ceskych Buelejovicich 
a St. Francis u ~1ilwaukee ve "\Visconsinn. Vysvecen byl 18. brezna 1888. 
zemfelym arcibiskupem milwaukskym 11ichaleln Heissem. Pusobil pak 
ve "\Vilber, Nebrasce. 

Po odchodu P. Kleina do Crete 10. prosince r. 1891. dosazen do 
"\Vahoo zacatkem r. 1892. opet P. Bor, kterJ~ tam elosud blahodarne pusobi, 
dojizdeje zarovefi do \Veston. 

V ceske osade sv. Vaclava "na Vaze" jest nekolik spolku, z nichz 
nejstarSim je spolek ssv: Cyrilla a ~IIethocle.ie. 
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Ve Wahoo jest nkolik eských obchod a hostinc. Mezi mstem
Wahoo a mstekem Westonem, jež leží šest mil západn od ,,Váhy",

stojí v polích eský presbyterní kostel, který byl posvcen pastorem

Frant. Kúnem z Ely v low 11. listopadu r. l!-88. Sbor ten nese jméno

sboru wahooského.

Roku 1896. pak vystavna byla fara a téhož roku stal se tam
kazatelem presbyterní pastor Jan Pípal, jenž pochází z Opatova u Nm.
Brodu a byl ordinován r. 1892. presbytei omažskou.

Na blízku msta Wahoo leží vesnika Touhy a msteko WestoM,

jež má asi 500 obyv., vtšinou národnosti eské.

Ve Westoti je eský katolický kostel sv. Jana Nepom., ve kterémž

slouží služby Boží P. Bor z Wahoo.
Díve tam byl též sokolský spolek; nyní je tam ád ,,Lidumil"

(Z. . B. J.), založený v dubnu r. 1900.

Nejstaršími osadníky, kteí roku 1870. do oné krajiny, tehdy

pusté, zavítali, jsou : Jan Bartek, František a Florián Tomšové a

Jan a Václav udové.
Co se vesniky Touhy týe, zbudovali tam eští katolíci též kostel

a zasvtili jej v ervnu roku 1903. sv. Vítu. Dojíždí k nim P. Jan

Vlek z Plasi.

Také roku 1870. usadili se v krajin, kde dnes je vesnika Morse
Bluffs, tito krajané: již zmínný Jan Vyhlídal, Václav Bureš, Jakub
Dvoák a Václav Hájek.

Nedaleko Morse Bluffs je katolický kostelík a ve vesnice jest

ád ,,Plzeíi" (Z. . B. J.).

Ryze eskou osadou je Prague, jež má 350 eských obyvatel.

Msteko to založeno bylo v záí roku 1887. a za výhodných podmínek
vyšvihlo se do r. 1905. na msto, jež bez odporu vévodí celému eskému
okolí osad i mst. Osazeno jest samými echomoravany, tém vesms
katolíky.

První eský katol. kostel sv. Jana Ktitele vystavn byl v Praze

roku 1899., do nhož dojíždl svého asu P. Fr. Hovora a pak P. Jan

C. Vlek z Plasi.

Za pedposledního duchovního správce rozhodla se Praha státi se

samostatnou a od kostela plzeského, kam dosud patila, se oddlila.

Stalo se tak r. 1902., kdy nový pražský kostel sv. Jana Ktitele posvcen
biskupem Tom. Bonacunem. Roku 1903. založen i samostatný katolický

hbitov. Nkteí osadníci však na tom trvali, aby mli i vlastní svou

duchovní správu. Za tím úelem vyjednával tamní prvý duchovní správce,

P. Jan K. Novotný, s biskupem prostednictvím P. M. Bóra už r. 1901.

Než nenadálé administratury osielých ty far na Morav nedovolovaly

jemu do Ameriky se odebrati po onu celou dobu tja- let. Konen dne

25. íjna 1904. nastoupil P. Jan K. Novotný, rodilý z Boskovic na Morav
r. 1873., svj úad. Na jiíil roku však neml vlastního bytu.

Ve 'Yahoo jest nekolik ceskyeh obehodu a hostineu. Mezi mestem 
'Yahoo a mesteckem 'Yestonem, jez lezi sest mil zapadne od "V ahy", 
stojf v polieh cesky pl'esbytel'ni kostel, ktel'Y byl posveeen pastorem 
Fl'ant. Kunem z Ely v 10,,'e 11. listopadu r. 1t'88. Sbor ten nese jmeno 
sboru wahooskeho. 

Roku 1896. pak vysta,rena byla fara a Mhoz l'oku stal se tam 
kazatelem . presbyterni pastor Jan Pipal, jenz poehazi z Opatova u Nem. 
Brodu a byl ordinoyan r. 189~. p!'esbsteN omazskou. 

N a blizku mesta 'Yahoo lezi ,'esnicka Touhy a mestecko Weston, 
jez ma asi 500 obyv., vetsinou narodnosti ceske. 

Ve Weston je cesky katolieky kostel SY. Jana Nepom., ve kteremz 
slouzl sluzby Bozi P. Bor z ",Yahoo. 

Dl'lve tam byl tez sokolsky spolek; nyni je tam hid "Lidumil" 
(Z. C. B. J .), zalozeny Y dubnu r. 1900. 

N ejstarSimi osadnfky, ktei·f roku 1870. do one krajiny, tehdy 
puste, zavitali, jsou: Jan Bartek, Frantisek a Florian Tomsove a 
J an a V aela v CUdove. 

Co se vesnicky Touhy tyee, zbudovali tam cesti katoliei tez kostel 
a zasvetili jej v cervnu roku 1903.' sv. Vitu. Dojizdf,. k nim P. Jan 
Vlcek z Plasi. 

Take roku 1870. usadili se v krajine, kde dnes je vesnicka Morse 
Bluffs, tito krajane: jiz zmineny Jan Vyhlidal, Vaclav Bures, Jakub 
DYoI'ak a Vaelav Hajek. 

Nedaleko :Morse Bluffs je katolicky kostelik a ve vesnicee jest 
fad "Plzen" (Z. C. B. J.). 

Ryze ceskou osadou je Prague, jez ma 350 ceskych obyvatelfi. 
Mestecko to zaloz~no bylo v zaN roku 1887. a za vyhodnyeh podmfnek 
vysvihlo se do r. 1905. lla mesto, jez bez odporu vevodi eel emu ceskemu 
okoH osad i mest. Osazeno jest samymi Ceehomoravany, temei' vesmes 
katoHky. 

Prvni cesk.)~ katol. kostel sv. Jana KHitele vystaven byl v Praze 
roku 1899., do nehoz dojizdel sveho casu P. Fr. Hovora a pak P. Jan 
C. Vlcek z Plasi. 

Za pl'edposledniho duehovniho spra,'ee rozhodla se Praha stati se 
samostatnou a od kostela plzefiskeho, kam dosud patI'ila, se oddelila. 
Stalo se tak r. 1902., kdy no\'y prazsky kostel SY. Jana KHitele posveeen 
biskupem Tom. BOllacunem. Roku 1903. zalozen i samostatny katolieky 
hi·bitoy. Nektei'i osadniei ysak na tom tl'vali, aby meli i vlastni svou 
duchoyni spra.vu. Za tim licelem 'T'yjedn~tval tamni pnry duehovnf spravee, 
P. Jan Ki·. Novotny, s biskupem prostl'ednietvim P. M. Bora uz r. 1901. 
Nez nenadale administratury osi}'elych ctYI' far na :Mol'ave nedovolovaly 
jemu do Ameriky se odebrati po onu celou dobu CtYl' let. Konecne dne 
25. Hjna 190-1. nastoupil P . .Tan Kl·. NoYotn,)\ l'odily z Boskovie na Morave 
r. 1873., svfij ul'ad. Na 11lH l'oku ysal\: n('nH~l dastniho b.ytu. 
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Za jeho psobení a obtavosti ceié farnosti postavena fara na

nejpednjším míst msta vedle kostela. Spolky pak i jednotlivci pímo
závodili v horlivosti pi zaizování vnitním kostela i fary. Do konce

roku 1905. mohla se smle Praha po bok postaviti všem, i nejstarším

osadám v Nebrasce,

Zaal v Praze nový život a dán základ k mnohoslibné budoucnosti

msta samého. Nelze psát o Praze djin, vždy zapoala tém od

verejška I Ale, co vykonáno, zstane estným nehynoucím pomníkem
prvých osadník.

Cvrill Svobodil.

Mezi zasloužilé, nejstarší osadníky a zakladatele pražské osady
patí tito pp. : Fr. Kubík, bratí Šafránkové, Tom. Šimánek, Josef Vlasák,

bratí Polákové, V. Odvoda, Václav Vlasák, J. Mach, Jan Ladenburger,
Ant. Brož, Jan Tomek, Josef Janeek, J. J. Kašpar, bratí ehákové,
Jan Vlasák, Pr. Blík, Pr. Ržek starší, Václav Pop, Jan Kašpar,
Josef Petrželka, Josef Kudrna, Antonín Janeek, V. Prána, Pr. Ostrý,

Josef Jiík, Marie Vlasáková Jakub Blík, Fr. Ržek, Jan Krouák st.,
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Za jeho pusobeni a 6betavosti cele farnosti posta vena fara na 
nejprednejSim miste mesta yedle kostela. Spolky pak i jednotlivci primo 
zavodili v horlivosti pH zafizovani vnitfnim kostela i fary. Do konce 
roku 1905. mohla se smele Praha po boIr postaviti vsem, i nejstarSim 
osadam v N e brasce. 

Zacal v Praze novy zivot a dan zaklad k mnohoslibne budoucnosti 
mesta sameho. Nelze psat 0 Praze dejin, vzdyt' zapocala temer od 
vcerejska! Ale, co vykomino, zustane cestnym nehynoucim pomnikem 
prvych osadniku. 

Nlezi zaslouzile, nejstarsi osadniky a zakladatele prazske osady 
patH tito pp.: Fr. Kubik, bratH Safrankove, Tom. Simanek, Josef Vlasak, 
bratfi Polakove, V. Odvoda, Vaclav Vlasak, J. Mach, Jan Ladenburger, 
Ant. Broz, Jan Tomek, Josef Janecek, J. J. Kaspar, bratfi Rehakove, 
Jan Vlasak, Fr. Belik, Fr. Ruzek starbi, Vaclav Pop, Jan Kaspar, 
Josef Petrzelka, Josef Kudrna, Antonin Janecek, V. :B'rana, Fr. Ostry, 
Josef JiHk, Marie Vlasakova Jakub Belik, Fr. Ruzek, Jan Kroud'ak st., 
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Josef Sedláek, Václav Hulá, Cyrill Svoboda, Fr. Tomek, Marie íhová,
Fr. Sýkora, Michael Kašpar, Petr Váchal, Karel Drozda, Karel Vlasák

a mnozí jiní.

Msto Prague rozvinulo se v ase velmi krátkém k rozkvtu
netušenému. Mstem projíždí dráha, se svtem nejširším spojeno je

telegrafem a trojí sítí telefonickou a je sídlem hlavní pošty.

V neustálé innosti pracují dva obilní elevatory rolnické, náležející

tamnímu hospodáskému spolku, jehož správcem je pan Jan Tomek

l)r. Josef Kašpar.

a elevator p. Tom. imánka. Mlýn p. V. Kašpara mele ve dne v noci

pro nejvzdálenjší kraje. Jsou tam dva obchody se stavebním dívím,

výborná lékárna, majetek p. C. Svobody, majora msta. Že nejlepší

povstí honosí se tamní Pavlíkv hotel, potvrzují nejen našinci, ale

i všichni hosté všech možných národností.

Praha oplývá obchody všeho možného druhu i hostinci, a proto

venkované do msta toho rádi jezdí nakupovat, neb jsou co nejsolidnji

obslouženi. V Praze je usazen p. dr. Jos. Kašpar, oblíbený léka a na
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Josef Sec1lacek, Vaclav Hula, Cyrill Svoboda. Fr. Tomek, Marie Rihova, 
Fr. Sykora, Michael Kaspar, Petr Vachal, Karel Drozda, Karel Vlasak 
a mnozi jini. 

Mesto Prague rozvinulo se v case velmi kratkem k rozkvetu 
netusenemu. Mestem projiZc1i c1raha, se svetem nej sirsim spojeno je 
telegrafem a troji siti telefonickou a je sic1lem hlavni posty. 

V neusM.le cinnosti pracuji c1 va obilni elevatory rolniclH~, na,}ezejici 
tamnimu hospoc1aI'skemu spolku, jehoz spravcem je pan Jan Tomek 

Dr. Josef Ka;par. 

a elevator p. Tom. Simanka. ]vIlyn p. V. Kaspara mele ve dne v noci 
pro nejvzdalenejsi kraje. Jsou tam c1va obchody se stavebnim di-h'im, 
vyborna lekarna, majetek p. C. Svoboc1y, majora mesta. Ze nejlepsl 
povesti honosl se tamni Pavlildiv hotel, potvrzuji nejen na~inci, ale 
i vsichni hoste vsech moznyeh n{trodnosti. 

Praha oplyv{L obchoc1y yseho mozneho c1ruhl1 j hostinei, a proto 
venkovane do mesta toho r{tdi jezc1i nakupo\'at, neb jsou co nejsolic1neji 
obslouzeni. V Praze je usazen p. ell'. Jos. Kaspar, oblibeny lekar a nn 
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slovo vzatý chirurg, jenž s dr. é>imankem konává s úplným zdarem

nejodvážnjší operace. Zubní lékai jsou tam dva: dr. M. Ržika
a Jan Polák.

Stavební ruch je v Praze ilý. Na polední stran, na pozemcích

p. Kašpara, povstala celá nová mstská tvrt. Nemžeme pro djiny
tyto asem pedbíhati; zde sluší jen uvésti fakta. Proto však pece
chceme podotknouti, že nejbližší as povznese Prahu k sláv té, které

se tší Fremont — založením totiž eských vyšších katolických ústavfL

.lose Kiidnia.

Tou dobou bude asi již hotovou událostí elektrické osvtlení msta
a zavedení vodovodu á mstské vodárny, spojené s mstskou zasedací

síní. Také do popedí tlaí se pkná myšlenka, založit veejnou slušnou

ítárnu-knihovnu. Dnešní nedostauje — nikdo ani o ní neví!

Z dlouhé ady místních spolk uvádíme tyto: Katolický spolek

Z. C. K. J.
,
jehož pedsedou byl roku 1904. Jos. Kudrna, jednatelem

Jan Paseka, fin. tajemníkem Pr. Polák, pokladníkem Josef Vank,
praporeníkem Vacláv Sloup, spol. maršálem Jan St uchlík.
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slovo vzaty chirul'g, jenz s dr. Simankem konava s up1nym zdarem 
nejoc1vaznejsi operace. Zubni lekai'i jsou tam elva: dr. M. Ruzicka. 
a Jan Polak. 

Stavebni ruch je v Praze cilY. Na poledni strane, na pozemcich 
p. Kaspara, povstala cela nova mestska ctvrt. Nemuzeme pro dejiny 
.tyto casem pl'edbihati; zele slusi jen uvesti fakta. Proto vsak pr-ece 
chceme podotknouti, ze nejblizsi cas povznese Prahu k slave te, ktere 
se tebi Fremont - zalozenim totiz ceskych vyssich katolickych ustavft.. 

,. " 
." '".-'-

··A.:", 

.Josef Klldrna. 

Tou dobou buele asi jiz hotovou uelalosti elektricke osvetleni mesta 
a zavedeni vodovodu a mestsln~ vochtrny, spojene s mestskou zasedaci 
sin1. Take elo popl'ec1i tlaci se pekna m,yslenka, zalozit vei'ejnou slusnou 
citarnu-knihovnu. Dnesni neelostacuje - nikdo ani 0 ni nevi! 

Z cllouhe fady mistnich spolku uvac1ime tyto: Katolicky spolek 
Z. C. K. J., jehoz pi'ec1sedou byl l'oku 1904. .J os. Kudrna, jednatelem 
Jan Paseka, fin. tajemnikem Fr, Polak, p::>kladnikem Josef Vanek, 
prapol'ecnikem Vacbiv Sloup, spol. m:t1'3ale:n Jan St uchlik. 
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Odvtví ,, Katolického Dlníka" mlo za pedsedu V. Fráu, za

jednatele Jana Poláka, za fin. tajemníka Pr. Poláka, za pokladníka

Fr. Kubika.

Utšen vzkvétá spolek Jednoty Žen Amer. Pedsedkyní byla

Anna Tomková, místopedsedkyní Anna Sedláková, jednatelkou Anna
Odvodová, fin. tajemnicí Jos. Kudrnová, úednice pokladní M. Poláková.

Je tam též spolek Živého ržence pod vedením pedsedkyn Anny
Odvodové, fin. tajemnice Jos. Kudrnové, úednice pokladní M. Polákové.

lau Polák.

Hojn rovnž je zastoupen spolek panenský. Pedsedkyní byla

si. Helena Kubíková, pokladnicí si Marie Poláková.

Spolek mládenecký je v poátcích. Za pedsedu ml Ad. Ostrého,

tajemníkem Josefa Ostrého, pokladníkem Pr. Poláka.

Ke kostelu i^ražskému pifaeno jest msteko Rescue, jímž projíždí

dráha; se širším pak svtem je spojeno poštou a telefonem. V míst je

též obilní elevator, obchod a hostinec.
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Odvetvi "Katolickeho Delnika" melo za pi'edsedu ·V. Franu, za 
jednatele Jana Polctka, za fin. tajemnika Fl'. Pohika, za pokladnika 
Fr. Kubika. 

Ute sene yzkveta spolek Jeclnoty Zen Amer. Predsedkyni byla 
Anna Tomkova, mistopl'eclsedkyni Anna Sedlackova, jednatelkou Anna 
Odvodova, fin. tajemnici .los. Kuc1rnont, ul'ednice pokladni M. Polakova. 

Je tam t8z spolek ZiV8ho l'l\7.ence pod veclenim predsedkyne Anny 
Odvodove, fin. tajemnice Jos. Kudl'nOV8, ul'ednice pokladni M. Polakove. 

7/. ... , 

.1al1 Pol;ik. 

Hojne rovnez je zastoupen spolek panenskY. Pi'edsedkyni byla 
81. Helena Kubikont, pokladnici sl :Marie PohikovcL. 

Spolek mlaclenecky je y pocatcich. Za pl'edseclu mel Ad. Ostreho. 
tajemnikem Josefa Ostl'eho, pokladnikem I~l'. Pohtka. 

Ke kostelu pl'uzskemu pHfai'eno jest mestecko ~escue, jimz projizdf 
druha; se sirSim pak svetem je spojeno po~tou a telefonem. V mfste je 
tez obilni elevator, obchod a hostinec. 
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Evangelíci mají svj eský kostel, který byl vystavn roku 1908.,

podle katolického kostela a dojíždí tam kazatel Jan Pípal z Weston.

Evangelík v mst není. Usazeni jsou po venkov. Své mrtvé pocho-

vávají na tamním národním hbitov.
Také je v Praze založena již po druhé Svobodná obec. innos

žádnou nerozvijí, a co se v hostinci mluví, to nelze brát vážn, tím mn
lze o tom vážn psát.

Jest tam ochotnický a sokolský spolek založený 20. ledna 1895.

a ád ,,Vladislav I." (Z. C. B. J.), jenž má svoji sin.

Knihovna mstská vedena byla pedsedou Janem Kašparem, jed-

natelem J. Prajem, pokladníkem Ant. Kašparem.

w

I

I

Fr. Polák.

V Praze se cítíš jako v njakém msteku v echách; slova

anglického skoro ani neslyšeti. Mnozí pak krajané stali se tam zámožnými.

(Mimo bratry Kašpary a Tomáše Šimánka jest tam zámožným Cechem
banké Václav Kirchmann, jenž narodil se 11. února 1851. v Klatovech

a do okresu Saunders pibyl 27. ervna 1878.).

Co se týe politické innosti ech v okresu Saunders, zasedali

v zákonodárn Jindich Fisher, Tomáš Šimánek a Václav Havlík a

v okresních úadech psobili Václav Kirchmann, Antonín B. apek,
jako okresní písai, a Jan B. Bartek jako šerif. Roku 1901. pak zvolen

krajan Karel Sláma za okresního soudce.
,
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Evangelici maji s"uj ceskJ~ kostel, ktel'Y byl v~ystavEm roku 1908., 
poc1le katolickeho ko~tela a c1ojizc1i tam kazatel Jun Pipal z "\Veston, 
Evangeliku v meste neni. Usazeni jsou po ,·enkove. Sve mrtve pocho
vavaji na tamnim naroc1nim hi·bito,·e. 

Take je v Praze zalozena jiz po c1rllhe S"oboc1mL obec. Cinnost' 
zadnou .tnerozviji, a co se v hostinei mluvi, to nelze brat vazne, tim mene 
lze 0 tom vazne psa t. 

Jest tam oehotnicky a sokolsky spolek zalozeny 20. ledna 1895, 
a l'ad "Vladisla,' 1." (Z. C. B. J.), jenz ma s"oji sin. 

Knihovna mestska vec1ena b~yla pi'ec1sec1ou Janem Kasparem, jed
natelem J. Prajem, pokladnikem Ant. Kaspal'em. 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Fr. Polak. 

V Praze se dtiS jako v nejakem mesteeku v Cechach; slova 
anglickeho skoro ani nesl~Tseti. Mnozi pak krajane stali se tam zamoznymi. 
(l\1imo bratry Kaspary a Tomase Simanka jest tam zamoznym Cechem 
banker Vaclav Kirchmann, jenz narodil se 11. un ora 1851. v Klatoveeh 
a do okresu Saunders pi'ibyl 27. eervna 1878,). 

Co se tyee politicke einnosti Cechu v okresu Saunders, zasedaH 
v zakonodarne Jindrieh Fisher, Tomas Simanek a Vaclav Havlik a 
v okresnich uradech pusobili Vaclav Kirchmann, Antonin B. Capek, 
jako okresni pisari, a Jan B. Bartek jako serif. Roku 19Q1. pak zvolen· 
krajan Karel Sla,ma za okresniho soudee. ' 

... e._ 
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K osad pražské je pifaena obec Cedar Hill. Hned ped r. 1870.,

kdy poali se kol Cedar Hill usazovati naši krajané, pomýšleli katolití

missionái založiti tam katolický kostel. Myšlenka tato, jíž se uchopil

P, Cyrill Augustinský, knz ádu sv. Františka, stala se skutkem r. 1879.,

který i kostel tam vysvtli.

Založení kostela úzce jest spojeno s rodem Notewar. Byla to

rodina, jak se o tom zmiiiuje ve svém pojednání P. Václav Koárník,
O. S. B., aristokratická. V rod tom pak- zvlášt vynikla pí. Henr.

Notewarová. Její otec; J. F. Coltan, vynikající len episk. církve,

v Galesburg, lowa, byl hlavním zakladatelem a podílníkem dráhy C. B. O.

Dcera jeho Henrietta obdržela výtené vychování. Vynikala nejen v oboru

Ktemím, v hudb, malb a kreslení, nýbrž co dívku a ženu zvlášt krášlí

šlechetností ducha a dobroinností srdce. Provdala se, a manžel její,

p. Noteware, jako podílník dráhy U. P., stal se superintendentem

emigrace v Nebrasce, sídlem v Cedar Hill. To bylo roku 1868. Vyhlídl

si za obydlí nejvyšší bod v celé Saunders Co., odkud je rozkošná vyhlídka

po celém okolí na mnoho mil.

V krajin té zaali se usazovati eši, jimž byl Noteware nejen

rádcem, ale pravým otcem. Nejhorší jsou všude poátky. Tu pomáhal
mravn i hmotn. Když poznal, že jsou všichni katolíci, ml je k tomu,

aby si postavili svj kostel, a sám byl episkopál.

Daroval jim ješt za tím úelem tyicet akr pozemk nejlepších

na nejkrásnjším míst a ku stavb kostela znanou penžní ást' vnoval.

Jen maliké místeko si vymínil vedle budoucího kostela jako hbitvek
pro svoji rodinu. Tam také odpoívá — ale sám,

Zatím jeho paní Henrietta tžko se roznemohla a marn pomoci

hledala u léka nejslovutnjších. Konen na radu léka odebrala se

na léení do Itálie. Ji doprovázela její dvanáctiletá dceruška Matylda,

dosud žijící v Omaze provdaná za bankée Hamiltona.

Zmínná paní nabyla v Itálii zdraví a z lásky k Matce Boží, jíž

své uzdravení pipisovala, dala se ona i její dcera ve víe katolické

vyuiti, pijaly kest sv. a z rukou sv. Otce Pia IX. pijaly Tlo Pán
roku 1876., jsouce vdomy toho, že tímto krokem narazí na tuhý odpor

rodi i píbuzných. A vskutku. Paní Notewarová vrátivši se do Ameriky
zcela zdráva, jako s nejvtší radostí a nadšením byla ode všech uvítána,

tak s nejhlubším opovržením byla ode všech protestant i od rodi
©dpuzena, vyznavši, že je katolikou.

Byvši vyhnána, odešla k choti svému, rovnž k protestantovi

v Cedar Hill. Se strachem jela do Nebrasky. S radostí nevylíitelnou

pivítal svou manželku a nyní již i dosplou dcerušku svou p. Notewar.

K vyznání manželky, že ona i její dcera staly se katolikami, nic

nenamítal, ba s bolestí ekl: ,,Kéž by také tak podobn mj sj^n Albert

pišel k rozumu". Tím ukázal, že i on v srdci je katolíkem.
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K osade prazske je pHfai'ena obec Cedar Hill. Hued pI'ed r. 1870., 
kdy pocali se kol Cedar Hill usazo\Tati nasi kl'ajane, pomysleli katolicti 
missioll<iti zaloziti tam katolickJ~ kostel. l\{yslenka tato, .liz se uchopil 
P. Cyrill Augustinsky, knez hlclu S\·. FrantiSka, stala se skutkem r. 1879., 
ktery i kostel tam vysvetil. 

Zalozeni kostela -6zce jest spo.leno s roclem Notewaru. Byla to 
rodina, .lak se 0 tom zmifiu.le ve s\Tem po.ledmini P. Vaclav Kocarnik, 
O. S. B., aristokraticka. V rode tom pal\:- zvlaste vynikla- pi. Henr. 
Notewarova. Je.li otec~ J. F. Coltan, vynika.lici clen episk. cirkve, 
v Galesburg, IO'wa, byl hlavnim zakladatelem a podilnikem drahy C. B. O. 
])cera jeho Henrietta obdrzela vytecne vychovani. Vynikala nejen v oboru 
Iiternim, v hudbe, malbe a kl'esleni, nybrz co divku a zenu zvhiste krasli 
slechetnosti ducha a dobrociunosti srdce. Pro\Tdala se, a manzel jeji, 
p. Noteware, jako podilnik drahy U. P., stal se superintendentem 
emigrace v Nebrasce, sidlem v Cedar Hill. To bylo roku 1868. Vyhlidl 
si za obydli nejvyssi bod v cele Saunders Co., odkud je rozkosna vyhlidka 
po celem okoli na mnoho mil. 

V krajine te zacali se usazovati Cesi, .limz byl Noteware nejen 
rancem, ale pravym otcem. Nejhorsi jsou v~ude pocatky. Tu pomahal 
mravne i hmotne. Kdyz poznal, ze jsou vsichni katolici, mel je k tomu, 
aby si postavili svuj kostel, ac sam byl episkopal. 

Daro\Tal jim jeste za tim ucelem ctYI'icet akru pozemku nejlepsich 
na nejkrasnejsim miste a ku stavbe kostela znacuou penezni cast' venoval. 
Jen malicke mistecko si vyminil vedle budouciho kostela jako hrbituvek 
pro svoji rodinu. Tam take odpociva - ale sam. - -

Zatim jeho pani Henrietta tezko se roznemohla a marne pomoci 
hledala u lekal'u nejslovutnejsich. Konecne na radu lekaru odebrala se 
na leceni do Italie. Ji doprovazela jeji dvanactileta dceruska Matylda, 
dosud zijici v Omaze provdana za bankere Hamiltona. 

Zmfnena pani nabyla v Italii zdravi a z lasky k ~fatce BoZi, .liz 
sve uzdraveni pripisovala, dala se ona i jeji dcera ve vire katolicke 
vyuciti, pfijaly krest sv. a z rukou sv. Otce Pia IX. ptijaly Telo Pane 
roku 1876., jsouce vedomy toho, ze tfmto krokem narazf na tuhy odpor 
rodicu i pHbuznych. A vskutku. Pani Notewarova vrativsi se do Ameriky 
zcela zdrava, jako s nejvetsi radosti a nadsenim byla ode vsech uvitana, 
tak s nejhlub';fm opovrzenim byla ode vsech protestantu i od rodicu 
odpuzena, vyznavsi, ze je katolickou. 

Byvsi vyhmina, odesla k choti svemu, rovnez k protestanto,"i 
v Cedar Hill. Se strachem .lela do Nebrasky. S radosti nevylicitelnou 
pfi~;ital svou manzelku a nyni .liz i dospelou dcerusku svou p. Notewal'. 
K vyznanf manzelky, ze ona i jeji clcel'a staly se katolickami, nic 
nenamital, ba s bolest! rekl: "Kez by take tak podobne muj syn Albert 
pfisel k rozumu". Tim ukazal, ze i on v sl'dci je katolikem. 
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Zákený neduh plicní oividn ohrožoval život jeho. Povolán byl
k nmu nmecký knz z Fremont, udlil nemocnému ti dni ped smrtí
sv. kest, naež pijal svátosti umírajících. Pohben zrovna vedle kostela,

jenž teprve ml býti postaven.

Pí. Notewarová sama pak s osadníky dala se do stabvy kostela,

stavbu ídila a kostel vnitn sama celý zaídila. Kdykoli se tu konala
mše sv., vždy pistupovala ku sv. pijímání. Všem okolním echm
byla více než dobroditelkou, více než matkou, jak dosud pímo se svatým
zanícením, s nadšením a vždy se slzou v oku vrní tamní osadníci rádi

vypravují. Zemela 12. ervence 1897. jako zbožná katolika v ChicagUj
pipravena na smr P. V. Koárníkem.

Henrietta Notewarová a dcera Matylda Hamiltonová.

Pí. Notewarová pivedla též do lna církve katolické vynikajícího
lékae, p. J. Borgluma z Fremont, protestanta, jenž byl osobním lékaem
p. Notewara. Mezi ním a pí. Notewarovou odehrály se mnohdy až píliš
boulivé spory náboženské. Paní tato však dovedla vždy tak jasn
vylíiti pravdy víry katolické a tak dovedn umla je obhájiti, že léka
sám se prohlásil za pemožena. Pestoupil na víru katolickou on sám
s manželkou a svými temi dcerami, a paní Notewarová stála jim pi
ktu sv. za kmotru.
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Zaker'ny necluh plicni 0ciyic1ne oI1l'020,"al zh'ot jeho. Povohl.n byl 
k llemu nemecky knez z Fremont, udelil l1ell10<.:nemu tH ani pr'ed smrti 
sv. ldest, nacez pHjaI sYCitosti umiraji<.:ich. pohr'ben zro,"na vedle kostela, 
jenz teprve mel b.)~ti postaven. 

Pi. N ote"warova sama pak s osadniky clala se do stabvy kostela, 
sta vbu Ndila a kostel vniti'ne sama eely zaHclila. Kclykoli se tu konala 
mse sv., vzdy phstupo,'ala ku SY. pHjimani. Vsem okolnim Ceehum 
byla vice nez dobroditelkou, vice nez matkou, jak closud pfimo se svatym 
zanieenim, s nadsenim a vzdJ' se slzou v oku ,'erni tamni osaaniei radi 
,'ypravuji. Zemrela 12. cervenee 1897. jako zbozna katolicka v Chicagu j 

pl-ipravena na smrt' P. V. Kocarnikem. 

Henrietta Xotewarod a dcera Matylda Hamiltonova. 

Pi. Notewarova pi'ivedla tez do luna eirkve katolieke vynikajieiho 
lekare, p. J. Borgluma z Fremont, protestanta, jenz byl osobnim lekarem 
p. Notewara. Mezi nim a pi. Notewarovou odehraly se mnohdy az prilis 
bourlive spory nabozenske. Panl tato vsak do,'edla vzdy tak jasne 
vyliciti pravdy viry katolicke a tak dovedne umela je obhajiti, ze Iekai' 
sam se prohlasil za premozena. Pi'estoupil na viru katolickou on SaID 
s manzelkou a svymi ti'emi dcerami, a pani N otewaro,"a stala jim pri 
kftu sv. za kmotru. 
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Pi stavb kostela cedarhillského fin. tajemníkem pro Cechy byl

starý p. Jan Vyhlídal, mezi Angliany pak sama pí. Notewarová. Jan
Vyhlídal narodil se 23. ervna 1825. v Dukovanech na Morav. Manželka
Frantiéka byla rodilá z Dalešic.

Mezi osadníky-zakladatele sluší dále jmenovati: Zemelého Václava

Hájka, narodil se v Tešovicích u Plzn dne 8. ervence 1829., zemel
v Cedar Hill dne 15. listopadu r. 1892, a jeho manželku Marii, rozenou

dne 8. ervence r. 1825. v Strejkovicích u Plzn v echách. Manželé

Vyhlídalovi zanechali dti: Františka, Jana, Josefa a dcery provdané za

Stuchlíka a Hyneše. Hájkovi pak manželé zanechali dceru, jež provdána

za Kilijana a Magdalenu, která na dlouhé asy také zapsána bude

v nejlepší upomínce vdných osadník. Ant. Hájek 73 let stár, rodilý

z Ohfiovic a manželka Barbora zemela r. 1904. v Cedar Hill. Tomáš
Kilijan, Václav Bureš, oba rodilí na Plzesku, Jan a Jakub Šavlík,

Antonín ipera, Václav Kuneš, Václav Virka, Prant. a Josef Hyneš,

Fr. Vyhlídal, narozen r. 1852. v Slavticích na Morav, jeho manželka

Karolina, roz. Jandova z Plešic, Jan Vyhlídal, manželka Rozalie, roz.

Stanislavova, Jos. Vyhlídal, manželka, roz. Vojtchova, Petr Doležal,

dožil se radosti v chorobném stáí na dvou synech : ženatém Josefovi

a svobodném Františkovi. Jan Navrkal, Václav Navrkal, Václav Nesládek,

rozený r. 1834. v Bousov, kraj áslavský a manželka Magdalena pibyli

do Ameriky do Cedar Hill mezi prvními r. 1867. Téhož roku pišel

do Ameriky Josef Pabijan. Tento i jeho manželka rodilí jsou ze Záhoan
z kraje plzefiského. Z Uherského Slovácka pochází Jan ehák, narodil

se roku 1836. v Doji, manželka, roz. Janská z Hrotovic na Morav.
Do Ameriky pišli r. 1874.

Do prvního osadního výboru ped tvrt stoletím zvoleni byli tito

osadníci: J.an Vyhlídal st., Václav Bureš, Josef Pabijan, Jakub Dvoák,
Václav Virka. Na návrh P. Jana Novotného, prvého samostatného

duchovního správce v Cedar Hill, aby nový kostel byl postaven, byli

akklamací zvoleni za, pedsednictví duchovního správce: Jan Bureš,

Jos. Doležel, Jan Humlíek, Václav ezníek, František Vyhlídal a

Jan Vyhlídal.

Osada Cedar Hill podrobiti se musela za krátkou adu let znaným
a to i nemilým zmnám. Pvodn patila pod dioecesi omažskou, dnes

pak pod lincolnskou.

Pod duchovní správu patila hned do Columbus, hned zase do

Fremont, ta opt pod Abie a zas pod Plzefi. Dojíždli tam mimo jme-

novaného P. Cyr. Augustinského, také P. V. oka, P. V. Koárník,
P. Jos. Koutek, P. Stutz, P. Fr. Hovora, P. M. Bor a P. J. Vlek.
Posléze byl konec uinn tmto pílišným zmnám ten, že Cedar Hill

stala se samostatnou farností a místo každé páté nedle v msíci mla
od r. 1904. mši sv. každou nedli i každý zasvcený svátek.
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P.N stavbe kostela cedarhillskeho fin. tajemnikem pro Cechy byl 
stary p. Jan Vyhlic1al, mezi Anglicany pak sarna pi. Notewarova. Jan 
Vyhlic1al narodil se 23. cervna 1825. v Dukovanech na Morave. l\lanzelka 
Franticka byla roc1ih't z Dalesic. 

Mezi osadnfky-zakladatele slu~f chUe jmenovati: Zeml'eleho Vaclava 
Hajka, narodil se v Tesovicich u Plzne dne 8. cervence 1829., zemrel 
v Cedar Hill dne 15. listopadu r. 1892. a ;ieho manzelku Marii, rozenou 
dne 8. cervence r. 1825. v Strejckovicich u Plzne v Cechach. Manzele 
Vyhlidalovi zanechali deti: Franti&ka, Jana, Josefa a c1cery provdane za 
Stuchlika a Hynese. Hajkovi pak manzele zanechali dcel:u, jez provc1ana 
za Kilijana a Magc1alenu, ktera na c1louhe casy take zaps ana bude 
v nejlepsf u pomfnce vdecnych osadlliku. Ant. Hajek 73 let star, rodily 
z Ohfiovic a manzelka Barbora zeml'ela r. 1904. v Cedar Hill. Tomab 
Kilijan, Vaclav Bures, oba rodili na Plzefisku, Jan a Jakub Savlik, 
Antonin Cipera, Vaclav Kunes, Vaclav Virka, Frant. a Josef Hynes, 
Fr. Vyhlidal, narozen r. 1852. v Slaveticfch na Morave, jeho manzelka 
Karolina, roz. Jandova z Ple~ic, Jan Vyhlidal, manzelka Rozalie, roz. 
Stanislavova, Jos. Vyhlic1al, manzelka, roz. Vojtechova, Petr Dolezal, 
dozil se radosti v chorobnem starf na dvou synech: zenatem Josefovi 
a svobodnem Frantiskovi. Jan Navrkal, Vaclav Navrkal, Vaclav Nesladek, 
rozeny r. 1834. v Bousove, kraj caslavsky a manzelka Magdalena pfibyli 
do Ameriky do Cedar Hill mezi prvnimi r. 1867. Tehoz roku prisel 
do Ameriky Josef Pabijan. Tento i jeho manzelka rodili jsou ze Zahoran 
z kraje plzefiskeho. Z Uherskeho Slovacka pochazi Jan Rehak, narodil 
se roku 1836. v Dojci, manzelka, l'OZ. Janska z Hrotovic na Morave. 
Do Ameriky prisli 1'. 1874. 

Do prvnfho osadniho vyboru pI'ed ctvrt stoletim zvoleni byli tito 
osadnici: J.an Vyhlidal st., Vaclav Bures, Josef Pabijan, Jakub Dvohtk, 
Vaclav Virka. Na navrh P. Jana Novotneho, prveho samostatneho 
duchovniho spravce v Cedar Hill, aby novy kostel byl postaYen, byli 
akklamaci zvoleni z~ pr'edsec1nictvi duchovniho spravce: Jan Bures, 
Jos. Dolezel, Jan Humlicek, Vaclav Reznicek, Frantisek Vyhlidal a 
Jan Vyhlfdal. 

Osada Cedar Hill podrobiti se musela za kratkou i'adu let zuacnym 
a to i nemilym zmenam. P6.vodne pati'ila pod dioecesi omazskou, dnes 
pak pod lincolnskou. 

Pod duchovnf spravu patl'ila hued do Columbus, hned zase do 
Fremont, tu opet pod Abie a zas pod Plzefl. Dojizdeli tam mimo jme
novaneho P. Cyr. Augustinskeho, take P. V. Coka, P. V. Kocarn:ik, 
P. Jos. Koutek, P. Stutz, P. Fr. Hovora, P. M. Bor a P. J. Vluek. 
Posleze byl konec uuinen tern to pHlisnym zmenam ten, ze Cedar Hill 
stala se samostatnou farnosti a misto kazc1e pate nedele v mesici mela 
od r. 1904. Illsi sv. kazdou nec1eli j kazc1y zasveceny svatek. 
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Jsou tam katolické spolky: 1. ,,Z. . K." 2. ,,Katol. Dlník".

3. Spolek živého ržence.

Reorganisaci panenského spolku uvolila se pevzíti si. Magdalena

Hájková, jeho pedsedkyn. Na pání P. Jana Novotného založen r. 1905.

ženský spolek J. Ž. A, pod ochranou sv. Anny.

editelkou choru byla po dlouhou dobu slena Žofie Vyhlídalova,

uitelka. Po odchodu jejím na vzdálenou školu pevzala ochotn ízení

choru si. Magdalena Hájková a doprovod na varhany pí. Marie Homrová.

eské osady y okresu Biitler.

Západn od okresu Saunders leží okres Butler, kde jsou tyto

eské osady: Abie, Brutio (Brno), Appletoii, Brainard, Dwight, David

City, Linwood, Bee, Ulyses a Garrisoti.

V krajin, kde dnes vesnika Abie se rozkládá, usadili se r. 1870.

Josef Gruntorád a Václav Voboil: prvním však echem, který do okresu

Butler zavítal, byl již zmínný Petr Kastl, který tam zabral vládní

pozemek díve než se usadil v okresu Saunders.

Roku 1876. vystavli katolití echové ve vzdálenosti dobré míle

od nynjší vesniky Abie devný kostel. Byl to první eský katolický

kostel y Nebrasce, . a rolníci, kteí jej stavh, bydlili v drách a tak

eených drnácích.

Vybrali sob k osazení krajinu pahorkovitou, a mohli se usadit

na rovinách, na pohled úrodnjších, pi ece Platte, která tee ve

vzdálenosti asi devíti mil od Abie.

A pec nechybili. Neb krajina kolem kostela jest nejenom velmi

úrodnou, nýbrž i pvabnou, s rozkošnou vyhlídkou pes dv údolí, jimiž

luinami a stromovím vinou se potoky, jež asi míli od kostela v jeden

tok se sluují a Skuli Creekem se nazývají.

Místo ku stavb svrchu eeného kostela daroval nmecký rolník

Jan Wall, lutherán a roku 1877. vystavl v blízkosti kostela Amerian
Charles Stevens devnou budovu, v níž zaídil kupecký krám. Zažádal

pak o poštu, která mu také byla povolena a k jeho návrhu pojmeno-

vána Abie.

Když pak roku 1887. míli od kostela v pkném údolí založena byla

vesnika, ve kterémž roce byly v okolí tom postaveny dv železné dráhy,

pesthoval Stevens i budovu do nové vesnice, která rovnž Abie

nazvána byla.

Prvním knzem pi kostele ssv. Petra a Pavla v Abie byl P. Josef

Hovorka, narozený roku 1846. v Rychnov nad Knžnou a roku 1872.

v Hradci Králové na knžství posvcený. V kvtnu r. 1877. pijel do

Ameriky a v ervenci téhož roku ujal se správy kostela v Abie.

Jan Habenicht. — Djiny echv Amer.
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Jsou tam katoliclH~ spolky: 1. lIZ. C. K." ') "Kato1. Delnik". 
3. Spolek ziveho ruzence. 

Reo1'ganisaei panenskeho spolku uvolila se pi"evziti s1. -Magdalena 
Hajkova, jeho pi"edsedkyne. Na prani P. Jana Novotneho zalozen 1'. 1905. 
zensky spolek J. Z. A. pod och1'anou sv. Anny. 

Reditelkou ehoru byla po dlouhou dODu slecna Zofie Vyhlfdalova, 
ucitelka. Po odchodu jejim na vzdalenou skolu prevzala ochotne fizeni 
choru s1. l\lagdalena Hajkova a doprovod na varhany pi. Marie Homrova . 

.. -Ie • 

. 
<Jeske o~(l{ly Y okresu Butler. 

Zapadne od okresu Saunders lezi okres Butler, kde jsou tyto 
ceske osady: Abie, Bruno (Brno), Appleton, Brainard, Dwight, David 
City, Linwood, Bee, Ulyses a Garrison. 

V krajine, kde dnes 'Tesnicka Abie se rozklada, usadili se r. 1870. 
Josef Gruntonid a Vaclav Vobohl: prvnim v~ak Cechem, ktery do oluesu 
Butler zavital, byl jiz zmineny Petr Kastl, ktery tam zabral vladni 
pozemek dNve nez se usadil v okresu Saunders. 

Roku 1876. vystaveli katolicti Cechove ve vzdalenosti dobre mile 
od nynejs( vesnicky Abie cHeveny kostel. Byl to prvni cesky katolicky 
kostel ,~ Nebrasce, _ a rolnici, kteH jej staveli, bydlili v derach a tak 
recenych drnacich. 

Vybrali sobe k osazeni krajinu pahorkovitou, ac mohli se us ad it 
na rovinach, na pohled urodnejsich, ph rece Platte, ktera tece ve 
vzdalenosti asi deviti mil od Abie. 

A pi"ec nechybili. Neb krajina kolem kostela jest nejenom velmi 
urodnou, nybrz i puvabnou, s rozko~nou vyhlfdkou pl'es dye udolf, jimiz 
lucinami a stromovim vinou se potoky, jez asi mili od kostela v jeden 
tok se sl ucuji a Skull Creekem se nazyvaji. 

_Misto ku stavbe svrchu l'eceneho koste1a darova1 nemecky ro1nik 
Jan Wall, lutheran a roku 1877. vystavel v blizkosti kostela American 
Charles Stevens di"evenou budovu, v niz zafidil kupecky kram. Zazadal 
pak 0 postu, ktera mu take byla povolena a k jeho navrhu pojll1eno
vana Abie. 

Kdyz pak roku 1887. mili od kostela v peknem udolf zalozena byla 
vesnicka, ve kteremz roce byly v okolf tom postaveny dye zelezne drahy, 
pi"estehoval Stevens i budoyu do nove vesnice, ktera rovnez Abie 
nazvana by lao 

Prvnim knezem pH kostele ssv. Petra a PavIa v Abie by} P. Josef 
Hovorka, narozeny roku 1846. v Rychnove nad Kneznou a roku 1872. 
v Hradci Kralove na knezstvi posveceny. V kvetnu 1'. 1877. prijel do 
Ameriky a v cervenci tehoz roku ujal se spravy kostela y Abie. 

Jan Habenicht. - Dt\jiny Cechflv Amer. 
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Roku 1890. odejel do ech a nástupcem jeho stal se téhož roku

P. Josef Koutek, narozený 10. dubna 1863. v Lipkové Vod u Pelhimova.

V Nmeckém Brod absolvoval gymnasium a v Churu bohosloví, kde byl

vysvcen 14. ervence r. 1889.

Do Ameriky pibyl téhož roku a to pímo do Omahy, odkudž do

Abie se odebral. Spravoval osadu tu až do své. smrti, 22. ervence

roku 1897. Za jeho správy vystavn roku 1891. nový kostel (80 x 36)

za 5000 dollar.

Po skonu P. Koutka ujal se správy osady ssv. Petra a Pavla

P. Prantihek Žalud.

P. František Žalud narodil se r. 1866. y Libické Lhotce u Chotboe.
Studoval a absolvoval vyšší reálku v Teli, naež po dvou létech podrobil

se doplovací zkoušce z latiny a etiny na gymnasium v Nmeckém Brod.
Po té studoval ti roníky bohosloví v Brn na Morav. tvrtý rok

bohosloví studoval v Lovani v Belgii, kdež byl od kardinála Goosseuse

posvcen na podjáhna a od biskupa oklahomského Mersharta ordinován

na knze.

Do dioecese lincolnské pijel na podzim r. 1893. a psobil nejprve

v Crete a Wilber, pak v roce 1897. zastupoval pl roku P. F. Hovoru

v Plasi, odkudž povolán byl za nástupce zemelého P. Jos. Koutka

v Abie, Nebr. Za svého psobení v Abie postavil v Linwood kostel,

jenž zasvcen ku cti Jména Panny Marie od biskupa Tom. Bonacuma.

Od 1. února 1902. psobí v Bruno, Nebr.

Pi osad ssv. Petra a Pavla jsou tyto spolky: Spolek ssv. Petra

a Pavla (Z. . K. J.), jenž založen byl r. 1883. a r. 1888. vystavl si

ne;laleko kostela malou sin s nepatrným jevištm; oltání spolek žen,

k okrašlování chrámu Pán, založený roku 1890, ; odvtví Katolického

Dlníka, založeno v kvtnu r. 1896., jež má 34 údy; spolek panen Panny
Marie Lurdské, vznikl v záí roku 1897.; mládenecký spolek sv. Aloise,

založen 2. ledna roku 1898. a podprný spolek žen, který se pipojil

k Ú. J. Ž. A.

Dlužno ješt dodati, že katolická osada ssv. Petra a Pavla má
milou knihovnu, ítající asi 350 svazk eských knih.

Svobodomyslných spolk v Abie ovšem mnoho není. Je tam pouze

ád ,,Havlíek Borovský" (Z. . B. J.) a r. 1897. založený sokolský sbor,

který však má pouze asi 8 len!
Ryze moravskou osadou je msteko Bruno, osadníky tamními

Brnem zvané. Leží pi dráze Chicago Northwestern mezi Abie a Brainard.

První osadníci poali se v okolí osazovati již roku 1871. Tehdy ovšem

msteko Bruno neexistovalo. Byli to: Václav Mazanec, Fr. Šáva,

bratí Coufalové, Václav Poláek, Jos. Roubal, V. Koza, V. Proškovec,

Jos. Husák, Josef Pošvá a Jan Stuchlík. V roce 1872. pisthovali se

Fr. abata a V. Vitera. V roce 1873. : Jan Doležal a Jakub Pelan.
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Roku 1890. odejel do Cech a nastupcem jeho stal se tehoz roku 
P. Jo~ef Koutek, narozeny 10. dubna 1863. v Lipkove Vode u Pelhrirnova. 
V Nemeckem Brode absolvoval gymnasium a v Churu bohoslovi, kde byl 
vy~n~cen 14. cervence r. 1889. 

Do Amel'iky pHbyl tehoz roku a to pffmo do Omahy, 'odkudz do 
Abie se odebral. Spravoval osadu tu az do sve .srnrti, 22. cervence 
roku 1897. Za jeho spntvy vystavE'm roku 1891. novy kostel (80 x 36) 
za 5000 c1011arfi. 

Po skonu P. Koutka ujal se spr~tvy osady ssv. Petra a PavIa 
P. FrantE,ek Zalud. 

P. Frantisek Zalud llarodil se r. 1866. y Libicke Lhotce u Chotebore. 
Studoval a absolvoval vyssf re:llku v Telci, nacez po dvou letech podrobil 
se doplnovacf zkou';ce z latiny a rectiny na gymnasium v Nemeckem Brode. 
Po te studoval tH rocniky bohoslovi v Brne na Morave. Ctvrty rok 
bohoslovi studoval v Lovani v Belgii, kdez byl od kardinala Goosseuse 
posvecen na podjahna a od biskupa oklahomskeho Mersharta ordinovan 
na kneze. 

Do dioecese lincolnske pfijel na podzim r. 1893. a pusobil nejprve 
v Crete a Wilber, pak v roce 1897. zastupoval pul roku P. F. Hovoru 
v Plasi, odkudz povolan byl za nastupce zemreleho P. Jos. Koutka 
v Abie, Nebr. Za sveho pusobeni v Abie postavil v Linwood kostel, 
jenz zasvecen ku cti J men a Panny Marie od biskupa Tom. Bonacuma. 
Od 1. unora 1902. pusobi v Bruno, Nebr. 

Pri osade ssv. Petra a PavIa jsou tyto spolky: Spolek ssv. Petra 
a PavIa (Z. C. K. J.), jenz zalozen byl r. 1883. a r. 1888. vystavel si 
ne=1aleko kostela malou sin s nepatrnym jevistem; oltarni spolek zen, 
k okraslovani chramu Pane, zalozeny roku 1890.; odvetvi Katolickeho 
Delnfka, zalozeno v kvetnu r. 1896., jez rna 34 udy; spolek panen Panny 
i\Iarie Lurdske, vznikl v zeU'i roku 1897.; mladenecky spolek sv. Aloise, 
zalozen 2. ledna roku 1898. a podpurny spolek zen, ktery se pripojil 
k U. J. Z. A. 

Dluzno jeste dodati, ze katolicka osada ssv. Petra a PavIa rna 
m=tlou knihovnu, Citajici asi 350 svazku ceskych knill. 

Svobodomyslnych spolku v Abie ov&em mnoho neni. Je tam pouze 
reid "Havlicek Borovsky" (Z. C. B. J.) a r. 1897. zalozeny sokol sky sbor, 
ktery vsak rna pouze asi 8 clenu! 

Ryze moravskou osadou je mestecko Bruno, osaclniky tamnimi 
Brnem zvane. Lezf pH clraze Chicago Northwestern mezi Abie a Brainard. 
Prvni osadnici pocali se v okoli osazovati jiZ roku 1871. Tehdy o,'sem 
mestecko Bruno neexistovalo. Byli to: Vaclav Mazanec, Fr. St'ava, 
bratH Coufalove, Vaclav Polacek, Jos. Roubal, V. Koza, V. Proskovec, 
.Jos. Husak, Josef Posvar a Jan StuchHk. V roce 1872. pl'istehovali se 
Fr. Sabata a V. Vitera. V roce 1873.: Jan Dolezal a Jakub Pelan. 
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V Roce 1874. pijeli: Jan Šáva, Semín, Jak. Fuxa, František Hlavá,

Ant. Abrahám a Fr. Kožíšek. V roce 1875.; Jan Tomek. Pozdji Václav

Stára, Jos. Jindich a Fr. Hájek.

Ježto msteko Bruno leží uprosted osad Abie, Appleton, Plasi

a Brainard, pidružili se osadníci k tm eeným osadám, kam mli

nejblíže.

Kostel sv. Antonína Pad. v Bruno, Nebr.

Když pak r. 1899. P. J. T. Roche z David City obdržel z Philadephie

od p. A. Hirsta, právníka $1000.00 ku založení kostela mezi chudými

katolíky ve stát Nebrasce, umluvil se s p. M. Mahonym, místním ban-

kéem, že vnuje onch $1000.00 osadníkm brnnským. S povolením

biskupa Tom. Bonacuma poali sbírati píspvky. Kostelík v pravd

amerického slohu postaven byl na návrší jižn od msteka. Stavba

a zaízení kostela stálo $3.000.00. Dluh obnášel $989.78.
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V Roce 1874. p:l'ijeli: Jan St"ava, Sernin, Jak. Fuxa , Fl'antiSek Hlavac, 
Ant. AbraJutm a Fl'. Kozisek. V roce 1875.; Jan Tomek. Pozeleji Vaclav 
St~h'a, J os. Jincli-ich a Fr. Hajek. 

Jeho rnestecko Bruno lezi uprostl'ed osad Abie, Appleton, Plasi 
a Brainard, p:Ndruzili se osadnici k tem l'e(:enJ~m osaehim, kam illeli 
nejblize. 

Kostel s\"" Antonlna Pad. v Bruno, Xebr. 

Kdyz pak r. 1899. P. J. T. Roche z David City obdrzel z Philadephie 
od p. A. Hirsta, pravnika SlOOO.OO ku zalozeni kostela mezi chud)~mi 
katoliky ve state Nebrasce, umluvil se s p. M. Mahonym, mistnim ban
kerem, ze venuje onech $1000.00 osadnikum brnE'mskYm. S povolenim 
biskupa Tom. Bonacuma pocali sbirati pfispevky. Kostelik v pravde 
americkeho slohu postaven byl na na'Tsi jizne od mest€cka. Stavba 
a zafizeni kostela stalo $3.000.00. DIuh obna~el $989.78. 
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Dne 10. íjna byl kostel posvcen P. Tom. Cullonem, dkanem
z Yorku, Nebr. Slavnosti té byli pítomni: P. J. Št. Brož, jenž ml
eské kázání, P. A. J. Klein, P. Pr, Brož a j.

Dne 31. ledna 1901. duchovním správcem osady byl P. Pr Žalud,

naež až do 1. íjna téhož roku ídil osadu P. AI. J. Klein, za nhož
postavena byla fara asi za $2.500.00.

Od 1. íjna pevzal duchovní správu osady sv, Antonína v Bruno
opt P. Pr. Žalud, jenž stídav se svým kaplanem P. Ad. Moslerem až

do 31. ledna 1902. sem dojíždl z Abie. 1. února 1902. ustanoven byl

duchovním správcem v Bruno nynjší duchovní správce P. Pr. Žalud,

jenž stídav koná služby Boží v Bruno a v Appleton.

Nový kostelíek, jenž byl s nadšením navštvován zbožnými osadníky,

netšil se dlouhému trvání; byl dne 29. ervence o 2. hod. ranní r. 1904.

za dsné boue rozboen tornádem. Na štstí pojištn byl na $2.500.00.

Mnoho vcí bylo zachránno. Hlavní oltá však a jeden postranní byly

rozbity. Druhého oltáe postranního, nepatrn poškozeného, používáno

bylo ku mši sv., která se sloužila z poátku v budov školy veejné
a pozdji v osadní síni, kterou postavili si osadníci z materiálu rozboe-
ného kostela, jenž byl pojišující spoleností na pímluvu duchovního
správce osad darován. Sííi je prostranná: 20 stop pi 48 stopách.

Brzy po té katastrof dal se do práce P. Pr. Žalud a v krátkém
ase s horlivým a obtavým osadníkem p. Jos. Jindichem dostal tolik

úpis na zbudování kostela nového, že bylo možno konati neodkladn
pípravy ku stab.

Plány kostela zhotovili pp. Fisher a Lawrie, architekti v Omaha,
Nebr., dle nártku místního duchovního správce. Nový kostel, vn
i uvnit jest krásný a vtší prvého. Jest 40 stop široký, a 84 stopy

dlouhý s vží nádhernou, 75 stop vysokou. Stavitelem nového kostela byl

mladý krajan, p. R. P. Bašta z Clarkson, Nebr. Byl slavnostn posvcen
biskupem Tom. Bonacumem z Lincoln, Nebr., dne 16. listopadu. Úast'
lidu pi svcení byla veliká. Zvlášt malebn vyjímaly se místní a

pozvané spolky ze sousedních osad, které paradovaly se svými prapory

a kapelami.

Kostel i se zaízením stál $8.000.00. Cena pak všeho osadního

majetku jest okrouhle asi $12.000.00, což je na pomrn malou osadu
slu.Šný majetek.

Než i tento nový kostel byl by míval krátkého trvání, nebýti

neohroženosti osadník v msteku. Pi veliké boui, dne 5. ervence
r. 1907., udeil blesk o 11. hodin v noci do vže a jednu rožní vžiku
na hlavní vži zapálil. Neohroženým úsilím místních osadník, za burácení

hromu, ohefi byl uhašen a kostel zachránn.

Pi této osad jsou následující spolky:

,, Katolický Dlník", odvtví sv. Antonína ís. 53., založený dne
22. prosince 1899.
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Dne 10. Hjna byl kostel posvecell P. 'rom. Cullonem, dekanem 
z Yorku, Nebr. Slavnosti te byli pi'itomni: P. J. St. Bro~, jenz mel 
ceske lnizani, P. A. J. Klein, P. Fl'. Broz a j. 

Dne 31. ledna 1901. duchovnim spravcem osady byl P. Fr Zalud, 
nacez az do 1. Njna tehoz rolm Ndil osadu P. AI. J. Klein, za nehoz 
postavena b;yla fara asi za $2.500.00. 

Od 1. :l-ijna pi'evzal duchovni spravu osady sv. Antonina v Bruno 
opet P. Fl'. Zalud, jenz sti'idave se svym kaplanem P. Ad. Moslerem az 
do 31. ledna 1902. sem dojizdel z Abie. 1. un ora 1902. ustanoven byl 
duchovnim spravcem y Bruno nynejsi duchovni spravce P. Fr. Zalud, 
jenz stNdave kona sluzby Bozi v Bruno a v Appleton. 

Novy kostelicek, jellz byl s nadsenim navstevovan zboznymi osadniky, 
nete~il se dlouhemu trvani; bylt' dne 29. cervence 0 2. hod. ranni r. 1904. 
za d(~sne boui'e rozboi'ell tornadem. Na stesti pojisten byl na $2.500.00. 
1vlnoho veci by]o zachraneno. Hlavni oltai' vsak a jeden postranni byly 
rozbity. Druheho oltal'e postranniho, nepatrne poskozeneho, pouzivano 
bylo ku lllsi SV., ktera se slouzila z pocatku v budove skoly vei'ejne 
a pozdeji v osadni sini, kterou postavili si osadnici z materialu rozbol'e
neho kostela, jenz byl pojist'ujici spolecnosti na pNmluvu duchovniho 
sprayce osade daroyan. Sin je prostranna: 20 stop pH 48 stopach. 

Brzy po te katastrofe dal se do prace P. Fr. Zalud a v kratkem 
case s horlivym a obetavym osadnikem p. Jos. Jindfichem dostal tolik 
upisu na zbudovani kostela noveho, ze bylo mozno konati neodkladne 
pi'ipravy ku stabe. 

Plany kostela zhotovili pp. Fisher a Lawrie, architekti v Omaha, 
Nebr., dIe nacrtku mistniho duchovniho spravce. Novy kostel, vne 
i uvniti· jest krasllY a ,retSi prveho. Jest 40 stop siroky, ~ 84 stopy 
dlouhy s vezi nadhel'nou, 75 stop vysokou. Stavitelem noveho kostela byl 
mlady krajan, p. R. P. Basta z Clarkson, Nebr. Byl slavnostne posvecen 
biskupem Tom. Bonacumem z Lincoln, Nebr., dne 16. listopadu. U6ast' 
liclu ph sveceni byla yelika. Zvlaste malebne vyjimaly se mistni a 
pozvane spolky ze sousednich osad, ktere paradovaly se svymi prapory 
a kapelami. 

Kostel i se zaHzenim stal $8.000.00. Cena pak vseho osadniho 
majetku jest okrouhle asi $12.000.00, coz je nrL pomerne malou osadu 
slusny majetek. 

Nez i tento noyy kostel byl by mival kl'atkeho trvani, nebyti 
neohrozenosti osadniku v meste6ku. Ph velike bouh, dne 5. 6ervence 
r. 1907., udel-il blesk 0 11. hodinc v noei do veze a jednu rozni vezi6ku 
na hlavni vezi zapaliI. Neohrozenym usilim mistnich osadniku, za buraceni 
hromu, ohen byl uhasen a kostel zachranen. 

P:r-i teto osade jsou nasledujici spolky: 
"Katolicky Delnik", odyctvi sv. Antonina 6is. 53., zalozeny dne 

2:2. prosince 1899. 
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,,Záp. Katol. Jed.", odvtví sv. Václava íslo 71., založený dne

15. kvtna r. 1904.

Spolek sv. ržence, ítající na 50 údkyíi.

Spolky mládenecký a panenský.

Svobodomyslná strana založila r. 1891. sokolskou jednotu ,,Žižku"

potom ád ,,Brno" (Z. . B. J.), po té spolek ,, Lilii Západu" (J. . D.).

K Bruno pifaena je osada Appletoti, již rovnž ídí P. Fr. Žalud.

První osadníci pisthovali se do osady zvané Appleton roku 1873.

Byli to: Jos. Dostál, Fr. Zima, Fr. Sobolík, Martin íha, Fr. Kožíšek,

Fr, Bogr, Antonín Virgl, Ignác Ková a Vojt. Hyneš, z nichž nkteí
dosud žijí. V následujícím roce pibyli: Vojt. Dvoák, Fr. Stejskal,

Fr. Šabata, Vine. Roulenc, Kížové, Šimon Vala, Ant. Malý, Šimon Malý,

Antonín Kopeek, Fr, Ková, Antonín Brunner, Urbánek a Jií Andl.

Roku 1875. pijeli: Matj Svoboda, Jos. Pokorný, Jan Janák, Veverkové.

V roce 1876.: Martin Chloupek, Václav Prát, Ant, Svoboda, Petr Malý,

Petr Virgl, František Janák, Martin Veleba, Jan Samek, Jan Beneš,

Ant. Abrahám.

Jmenovaní krajané, vtšinou z Moravy pisthovalí, byli zakládátly

osady a prvního kostela, který se poal stavti pi skrovných prostedcích

roku 1877. na pozemku Petra Malého. Kostel ten byl zasvcen Pann
Marii. Na velikononí pondlí byla v nm sloužena první mše sv., naež
sloužena byla v témže kostelíku mše sv. každou tetí nedli v msíci

od P. Jos. Hovorky až do roku 1890. Zmínný knz sídlil v Abie, Nebr.

Téhož roku (1890.) vítr shodil kostelíek s podezdívky. Tu osadníci

rozhodli se pro stavbu vtšího, dkladnjšího kostela, aby stál uprosted

krajiny osadníky osazené.

Pibyli po r. 1878. noví osadníci, kteí zabrali pozemky na stran

jižní a západní. Jsou to: Martin Máca, Leonard Schmied, Jan Mašek,

Karel Mašek, Fr. Koutný, Tom. Bastl, Jos. Šabata, Fr. Prát.

Nový kostel postaven byl na pozemku, darovaném nyní zvnlým
p. Ant, Šonkou, jenž daroval i piléhající pozemek pro hbitov. Stavba

kostela stála $2,000.00. Nyní by se nepostavil pi stávající drahot ani

za $4.000.00. První mši sv. sloužil v novém kostele P. Jos. Koutek

o svatodušním pondlí r. 1891., jenž pak sem jednou msín až do své

smrti v ervenci r. 1897. z Abie dojíždl.

Po P. Jos. Koutkovi pevzal ízení osady P. Fr. Žalud, jenž do

dnes osadu ídí, kostel pestavl a okrášlil.

Pi osad jsou následující spolky:

Spolek sv. Josefa Calasanského ís. 222., založený 7. dubna 1893.,

náležející k I. Úst. Jednot. Spolek dostoupil r. 1897. potu 20 len,
naež se tenil tak, že za dva roky ítal pouhých 9 len. Když

pak spolek se pipojil ku K. Z. J. poal se spolek opt rozmáhati.

Nyní ítá 33 len.
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"Zap. Katol. Jed. ", odvetvi sv. Vaclava ~islo 71., zalozeny dne 
15. kvetna r. 1904. 

Spolek sv. l'uzence, citajici na 50 lldkyn. 
Spolky mhidenecky a panenskY. 
Svobodoruyslmt strana zalozila r. 1891. sokolskou jednotu "Zizku" 

potoru hid "Brno" (Z. 6. B. J.), po te spolek "Lilii Zapadu" (J. 6. D.). 

K Bruno pHfarena je osada Appleton, jiz rovnez Hdi P. Fr. Zalud. 
Prvni osadnici pristehovali se do osady zvane Appleton roku 1873. 
Byli to: J08. Dostal, Fr. Zima, Fr. Sobolik, :Martin Riha, Fr. KoziSek, 
Fr. Bogr, Antonin Virgl, Ignac Kovar a Vojt. Hynes, z nichz nekteti 
dosud ziji. V nasledujicim roce pribyli: Vojt. Dvorak, Fr. Stejskal, 
Fr. Sabata, Vinc. Roulenc, KNzove, Simon Vala, Ant. Maly, Simon Maly, 
Antonin Kopecek, Fr. Kovar, Antonin Brunner, Urbanek a Jifi Andel. 
Roku 1875. p:1-ijeli: Matej Svoboda, Jos. Pokorny, Jan Janak, Ven~rkove. 
V roce 1876.: Martin Chloupek, Vaclav Prat, Ant. Svoboda, Petr ~Ialy, 
Petr Virgl, Frantisek Janak, ~1artin Veleba, Jan Samek, Jan Benes, 
Ant. Abraham. 

Jmenovani krajane, vetSinou z :Moravy pl"istehovali, ' byli zakladately 
osady a prvniho kostela, ktery se pocal sta yeti pH skrovllych prostl"edcich 
roku 1877. na pozemku Petra ~1aleho. Kostel ten byl zasvecen Panne 
.Marii. Na velikonocni pondeli byla v 11em slouzena prYlli ruse sv., nacez 
slouzena byla v temze kostelieku ruse sv. kazdou t!'eti nedeli v mesici 
od P. Jos. Hovorky az do roku 1890. Zmineny kllez siellil v Abje, Nebr. 

Tehoz rol.\"u (1890.) vitI' shodil kostelicek s podezdivky. Tu osadnici 
rozhodli se pro stavbu vetsiho, dukladnejsiho kostela, aby stal uprostl-ed 
krajiny osadniky osazelle. 

PHbylit' po 1'. 1878. no vi osadnici, kteH zabrali pozemky na strane 
jizni a zapadni. Jsou to: ~1artin 11aca, Leonard Schmied, Jan Masek, 
Karel. ~Iasek, Fl'. Koutny, Tom. Bastl, Jos. Sabata, Fr. Prato 

Novy kostel postaven byl na pozemku, darovanem nyni zvecnelj~m 
p. Ant. Sonkou, jenz daroval i prilehajici pozemek pro hfbitov. S'ta\'ba 
ko~tela stala $2.000.00. Nyni by se nepostavil pri stavajici drahote ani 
za $4.000.00. Prvni msi sv. slouzil v novem kostele P. Jos. Koutek 
o svatoc1usnim pond eli r. 1891., jenz pak sem jednou mesicne az do s\'e 
sml'ti v eervenci r. 1897. z Abie doj:fZdel. 

Po P. Jos. Koutkovi prevzal fizelll osady P. Fr. Zalud, jenz do 
clnes osadu Hell, kostel prestavel a oluaslil. 

Pl"i osade jsou nasledujici spolky: 

Spolek sv. Josefa Calasanskeho cis. ~22., zalozeny 7. dubna 1893., 
llalezejici k I. lIstl". Jednote. Spolek dostoupil r. 1897. poctu 20 elellu, 
naeez se tencil tak, ze za elva roky eital pouhych 9 clenu. Kdyz 
pak spolek se pfipojil ku K. Z. J. po~al se spolek opet rozmahati. 
Nyni Uta 33 clenu. 
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Spolek sv. Cyrilla a Methodje . 62. náleží ku ,,K. D. ". Založen

byl dne 13. srpna roku 1901. a postavil si pi kostele spolkovou sin.

ítá 25 len.
Spolek žen sv. ržence ítá 40 údky.
Mimo eené spolky jsou pi osad: Spolek mládenc pod záštitou

sv. Václava a spolek panen pod záštitou Nanebevzetí Panny Marie.

* *
*

Braiuard, eský mstec s ilým ruchem obchodním, rozložený pi
pobokách dráhy Union Pacific a Chicago & Northwestern, v okresu

Butler, má kolem 600 obyvatel. Inkorporován byl 14. dubna 1885.

Kvetoucí eská katolická tato kolonie, podobn jako jiné na

západ osady, nepatrný mla vznik, a ne bez klopot a bd, ježto zakla-

datelm bylo zápoliti s chudobou, neteností i pímým odporem ne jednoho

našince. Než dobrá vc všude se dopne vrchu, a tak bylo i tu. Minulos

chmurná a teskné poátky zaslonny pokrokem osady v pítomnosti

a výhledem mnohoslibným do budoucna.

Prvými osadníky eskými v kraji tomto r. 1875. byli Matj Slavík

a František Maixner, oba z Chotboska. V dalších dvou letech pi-

sthoval se z La Crose, Wis., Matj Kabourek, rodilý z okresu Lišovského

na Budjovicku, Ignác Dvoák st., Josef Semín st. z Vlašimska, Frant.

Nováek st., Josef Jakub st. ze Znojemska a j.

Nejbližší stanice železniní byla v mst Schuyler 25 mil vzdálena,

a druhá nejbližší 42 míle v Lincoln, dkaz to nad jiné makavý, že pi
cestách nevymených a nesjízdných zažíti bylo tmto zákopníkm krušné

nad pomyšlení zkušenosti pi dovážkách plodin do trhu.

K tomu pistupoval v letech 1874.—1876. povstný svízel kobylkový,

jenž nadjnou úrodu vandalsky zpustošil, tak že buŠl pšenice stoupl

roku 1877. až na $1.40. V záptí objevil se jiný nevítaný farmám host

r. 1878., totiž obilní štnice, které v obilí stébelnatém zhoubn ádily.

Tmito metlami a obasnými neúrodami dalo se vy štváti mnoho Ameri-

anv, avšak eští zemdlci neklesajíce pod ranami houževnat se drželi

pdy nabyté.

Jiná vc, na srdce zaáteník tžce doléhající, byla odluka od

služeb Božích. V konin cizí, v drnácích s okénky, že zakryl bys je

dlaní — obklopeni jazykem neznámým a pomry nezvyklými, v nouzi

a nedostatcích nesíslných, pi vzpomínce na dítky bez Krista vyr-

stající, hledli sklíeni budoucnosti vstíc .... Tu picházel posel,

nesa zvs útchy a dodávaje zmužilosti; a mluv sladkou eí mateskou

jako zjev z jiných lepších svtv utvrzoval v dve k Hospodinu

a pohádal k zachování statku nejdražšího, víry svatováclavské. Byl to

St. Louiský „Hlas".

A tak touha po kostele promykala se na denní svtlo již od r. 1883.,

ale teprve dne 2. února roku 1884. sestouplo se 18 len v první schzi

v Rejdov škole (distrikt 8.) v radu za spoleným cílem. Potem sice
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Spoleh: sv. Cyrilla a, Methodeje c. 62. mlJezi ku "K. D.". Zalozen 
byl dne 13. srpna roku 1901. a posta"il si pH kostele spolkovou sin. 
)i., 't' ') W " I .Q. \..iI a ... ;) c enu. 

Spolek zen S\'. rilZence eita 40 udkyfi. 
~Hmo l'ecene spolky jsou pI'i osade: Spolek mhidencft pod zastitou 

S,T, Yacla va a spolek panen pod zastitou N anebe,Tzeti Panny Marie. 

* * * 
Brainard, cesky mestec s cilym ruchem obchodnim, rozlozeny pr! 

pobockach drahy Union Pacific a Chicago & :Northwestern, v okresu 
Butler, rna kolem 600 obyvatelft. Inkorporovan byl 14. dubna 1885. 

Kvetouci ceska katolicka tato kolonie, podobne jako jil1(~ na 
zapade osady, nepatl'ny mela vznik, a ne bez klopot a bed, jezto zakla
datelftm bylo zapoliti s chudobou, netecnosti i pNmym odporem ne jednoho 
nasince. Nez dobra vec vsude se dopne vrchu, a tak bylo i tu. Minulost' 
chmurna a teskne pocatky zasloneny pokrokem osady v pNtomnosti 
a vybledem mnohoslibnym do budoucna. 

Prvymi osadniky ceskymi v kraji tomto r. 1875. byli :Matej Slavik 
a Frantisek 1faixner, oba z Choteborska. V dalSich dvou letech pH
stehoval se z La Crose, \Vis., Matej Kabourek, rodily z okl'esu LiSovskeho 
na Budejovicku, Ignac Dvoi'ak st., Josef Semin st. z Vlasimska, Frant. 
Novacek st., Josef Jakub st, ze Znojemska a j. 

Nejblizsi stanice zeleznicni byla v meste Schuyler 25 mil vzdaJena, 
a druha nejbliz~i -±~ mile v Lincoln, dftkaz to nad jine makavy, ze pri 
cestach nevyme{'enych a nesjizdnych zaziti bylo temto zakopnikfim krusne 
nad pomysleni zkusenosti pi'i dovazkach plodin do trhu. 

K tomu pi-istupoval v letech 1874.-1876, povestn)r svizel kobylkovy, 
jenz nadejnou ul'odu vandalsky zpilsto~il, tak ze bu~l ps~nice stoupl 
roku 1877. az na $1.40, V zapeti objevil se jiny nevitany farmarfim host 
r. 1878., tOliz obilni stellice, ktere v obili stebelnatem zhoubne radily. 
Temito metlami a obcasnJ~mi neurodami dalo se vystvati 111noho Amm'i
canfi\T, avsak cesti zemedelci neklesajice pod ranami houze"vnate se drzeli 
pftdy nabyte. 

Jina vec:, na srdce zacatecnikft tezce dolehajici, byla odluka od 
sluzeb Bozich. "\T koncine cizi, v dl'fi(~cich s okenky, ze zakryl bys je 
dlani - obklopeni jazykem neznamym a pomery nezvyldymi, v nouzi 
a nedostatcich nescisInyeh, pH vzpomince na ditky bez Krista vYl'fi
stajici, hledeli skliceni budoucnosti vsti-ic . , .. Tu pi'icluLzel posel, 
nesa zvest' uteehy a dodavaje zmuzilosti; a mluve sladkou i'eei materskou 
jako zjev z jinych lepMch svetfiv utvrzoval v dfivei'e k Hospodinu 
a pobadal k zacho\'{mi statku nejdrazSfho, viry svatovacla yske. Byl to 
St. Louisky ,,"las". . 

A tak touha po kostele pl'omykala se na denni svetlo jiz od r. 1883., 
ale teprve dne 2. unora l'oku 1884. liiestouplo se 18 clenfi v pl'vni schfizi 
v Rejdove skole (distl'ikt 8,) ,'radu za spolecnym ciIem, Poctem siee 
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chabí — ale tím plamennjší byla jejich láska, a vznešená myšlenka

zvítzila. Ve druhé schzi dne 12. íjna téhož roku ustanovili se na tom,

stavti v msteku a ne na venkov, a zvolení úedníci M. Kabourek,

Václav Polívka a Fr. Bureš koupí dvou lotu v mst zabezpeili stavební

místo. Byl to dílec 11. a 12. tverce 7., a byly za n zaplaceny $62.50.

Druhý rok vzpomenuto i na pohebišt, jež založeno o ploše dvouakrové

z daru S50.00, Iranem Janem Flynnem vnovaného, a dne 28. pros. 1886.

ustavil se nový spolek Nejsv. Trojice . 130. . . K. Ú. J.

První mši sv. v msteku Brainard sloužil velp. Jordán Stutz,

echonmec, tehdejší fará v Plaších, a to v budov obecné školy dne

1. kvtna 1887., a téhož roku konal tu bohoslužbu ješt dne 7. srpna

a dne 6. listopadu.

Starj' kostel Nejsv. Trojice v Brainard. Xebr.

Záležitost' stavby kostelní optn vzata do potazu A-e schzi dne

1. listopadu 1887, a pítomných 32 píznivc dobré vci shodlo se o to,

zahájiti práce pípravné neprodlen. V budov oak, dostavné v pojaí

roku 1888. — byla 56 stop zdélí, 36 stop zšíí a 18 stop zvýší — velp.

Stutz sloužil první ob istou v nedli Nejsv. Trojice, 10. ervna 1888.

V beznu 1889. mladý knz Matj Bor z Wahoo navštívil po prvé

Brainard, a starav se o duchovní poteby katolík po 8 msíc, postoupil

dne 3. listopadu svého místa ve Wahoo a missijních osadách novosvcenci

Alois J. Kleinovi, pod jehož horlivou správou tato missie povznesena

na nejelnjší eskou osadu v Lincolnské dioecesi.
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chabi - ale tim plnmennejSi byla jejich laska, a yznesemi myslenka 
z"itezila. Ve druhe schuzi dne 12. Hjna tehoz roku ustanoYili se na tom, 
staveti ,'mestecku a ne na venkove, a zyoleni ul'ednici 11. Kabourek, 
Vaclay Polivka a Fr. Bures koupi dvou lotu v meste zabezpecili stavebni 
misto. Byl to dilec 11. a 12. ct,rerce 7., a b.rI~T za ne zaplaceny $62.50. 
Druhy rok yzpomenuto i na pohi'ebiste, jez zalozeno 0 plose d,Touakro,Te 
z daru 850.00, Ircanem Janem Flynnem yenoval1eho, a dne 28. pros. 188G. 
ustavil se novy spolek Nejsy. Trojice c. 130. C. R. K. U. J. 

Prvni m~i sv. '" mestecku Brainard slouzil ,relp. Jordan Stutz, 
Cechonemec, tehdejsi fara!' ,'Plasich, a to v budoye obecne 8koly dne 
1. kvetna 1887., a tehoz roku konal tu bohosluzbu jeste dne 7. srpna 
a dne 6. listopadu. 

Starf kostel Xejs\'. Trojice \' Brainard, Xebl'. 

Zalezitost' stavby kostelni opetne ,"zata do potazu ye schuzi dne 
1. listopadu 1887, a pi'itomn.)~ch 32 pHzniycu dobre v8ci shodlo se 0 to, 
zahajiti prace pi'ipravne neprodlene. V budove oak, dostayene v pojafi 
roku 1888. - byla 56 stop zdeli, 36 stop zsifi a 18 stop zv.)~si - \'elp. 
Stutz slou7.il prvni obet' cistou v nedeli N"ejs,". Trojice, 10. cervna 1888. 

V bfezllu 1889. mlady knez :rvIatej Bor z'Vahoo navstivil po prve 
Brainard, a starav se 0 duchovni poti'eby katoliku po 8 mesicu, postoupil 
dne 3. listopadu sveho mista ve 'Yahoo a missijnich osadach no,"osvecenci 
Aloisu J. KleinoYi, pod jehoz horlivou spravou tato missie poyznesena 
na nejcelnejsi ceskou osadu y Lincolnske dioecesi. 
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Kostel omítnut a v brzku poízeny sbírkami krásné ti nové oltáe,

kížovou cestu vnovala M. Petrová, a r. 1893. skupinová socha Nejsv.

Trojice jest darem spolku téhož jména . 136. . . K. Ú. J.

Vida utšený rozvoj velp. Klein, tehdáž sídlem v Crete, svolal

v roce 1892. dne 15. srpna valnou hromadu osadnictva, porokovat o zí-

zení farního obydlí. Jeho povzbuzením návrh schválen. Nemeškaje
chopil se poinu a sbratelské innosti s výborem tak úspšn, že již

dne 21. února následujícího roku zakoupen zánovní dm residenní

za $1.600.00 od bankée J. T. McKnighta, severovýchodn od kostela

pošikem pes ulici ležící. Byla to tenkráte z nejvýstavnjších eských
budov farních v Nebrasce. Dne 5. záí 1893. pesthoval se velp. Klein

z Crete do Brainard, a stal se tak i^rvním residenním správcem du-

chovním nové farnosti.

Obstarány pak rzné chrámové poteby a roku 1894. poízeny do
kostela vkusné lavice a oltání zábradlí. O rok pozdji úastnil se velp.

s esko-americkou výpravou Národopisné výstavy v Praze v echách.
Vrátiv se, jal se initi pípravy ku svcení kostela. Také poízeny
krásné ohrady železné kolem kostelního i farního majetku.

Dne 7. íjna 1896. byl v Brainard s nevšední slávou uvítán arci-

pastý, ndp. biskup T. Bonacum z Lincoln, jenž kostel slavn posvtil a

po prvé udílel sv. bimování.

I pes to, že za nedlouho po té odchýlili se ze svazku osadního

lenové z okolí Dwightského, založivše si dne 1. ledna 1897. missii svou

vlastní, obec kostelní vihled mohutnla.

Prohlédaje k potebám budoucím velp. Klein shromáždil dne
28. kvtna 1899. opt osadníky své, pimlouvaje se vele o zajištní

pozemku pro zamýšlený kostel budoucí. Zstáno na tom, zakoupiti

nárožní ti loty o prelní šíce 75 stop za $600.00, na pi od fary

smrem jihovýchodním ležící.

Po roce hbitov nov ohrazen dkladnou míží a nádhernou branou

obloukovitou opaten, a uprosted této tiché državy mrtvých vztýen
hlavní kíž, darovaný spolen Matjem a Václavem Kabourkem a Fr.

Sypalem.

Roku 1902. odvtví sv. Ivana ís. 16. K. D. spolu se spolkem sv.

Trojice ís. 11. Z. . K. J. zídily si pohodlnou a prostornou sífi vedle

kostela, kde by mohly nerušené konati své schze a po pípad umístiti

eskou knihovnu.

Mimo podotené již dobrodince vyskytli se i jiní dárci, obtujíce

rozliné pedmty na okrasu starého stánku Božího. Ze spolk butež
tu jmenovány zvlášt paní zasloužilého spolku rženeckého.

Když prostora devného kostelíka již nestaila rostoucím adám
lenstva pibývajícího, jal se velp. usilovn agitovati pro myšlénku,

jak posvátný oheíl Vestálský v srdci chovanou, zbudovati totiž prostranný

cihelný chrám, dstojný eského jména. Nadál .se arci, šlechetnjšímu
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Kostel omitllut a v brzku pofizeny sbirkami krasne tfi nove oltare, 
Idizo,'ou cestn venovala M. Petrova, ~ r. 1893. skupinova socha Nejsv. 
Trojice jest darem spolku tehoz jrnena c. 136. C. R. K. U. J. 

Vida uteseny rozvoj Yelp. Klein, tehdaz sidlem v Crete, svolal 
v roce 1892. dne 15. srpna valnou hromadu osadnictva, porokovat 0 zfi
zeni farniho obydli. Jeho povzbuzenim navrh schvalen. Nemeskaje 
chopil se pocinu a sberatelske cinnosti 8 vyborem tak uspesne, ze jiz 
dne 21. unora nasledujiciho roku zakoupen zanovni dum residencnf 
za $1.BOO.OO od bankei'e J. T. McKnighta, severovychodne od kostela 
posikem pi'es ulici lezici. Byla to tenkrate z nejvystavnejSich c~skych 
budov farl1fch v Nebrasce. Dne 5. zal-l 1893. ptestehoval se yelp. Klein 
z Crete do Brainard, a stal se tak prvnim residencniln spravcem dli
chovnim nove farnosti. 

Obstarany pak ruzne chramove potreby a roku 1894. pofizeny do 
kostela vkusne lavice a oltai'ni zabradli. 0 rok pozdeji ucastnil se yelp. 
s cesko-ameorickou vypravou N.arodopisne vystavy v Praze v Cechach. 
Vrativ se, jal se ciniti pl"ipravy ku sveceni kostela. Take pofizeny 
krasne ohrady zelezne kolem kostelniho i farniho majetku. 

Dne 7. fijna 1896. byl v Brainard s nevsedni slavou uvitan arci
pastyi', ndp. biskup rr. Bonacum z Lincoln, jenz kostel slavne posvetil a 
po prve ndilel sVo bihnovani. 

I pi'es to, ze za nedlouho po te oc1chylili se ze svazku osac1niho 
clenove z okoli D"wightskeho, zalozivse si dne 1. ledna 1897. missii svou 
vlastni, obec kostelni vucihlede mohutnela. 

Prohledaje k poti'ebam budoucim velp. Klein shrom~lZc1il dne 
28. kvetna 1899. opet osac1niky sve, pi'imlouvaje se vi'ele 0 zajisteni 
pozemku pro zamy;leny kostel budouci. Zustano na tom, zakoupiti 
narozni tti loty 0 pruuelni sfl'ce 75 stop za $600.00, na pHc od fary 
~merem jihovychodnim leZici. 

Po roce hi'bitov nove ohrazen dukladnou mHzi a nadhernou branou 
obloukovitou opati'en, a uprostred teto tiche drzavy mrtvych vztycen 
hlavni kHz, darovany spolecne l\Iatejem a Vaclavem Kabourkem a Fr. 
Sypalem. 

Roku 1902. odvetvi sv. Ivana cis. 16. K. D. spoIu se spolkem sv. 
Trojice cis. 11. Z. C. K. J. zHdUy si pohodInou a prostornou si11 vedle 
kostela, kde by mollly nerusene konati sve schjize a po pHpade umistiti 
ceskou knihovnu. 

Mimo podotcene jiz dobrodince vyskytli se i jini darci, obetujice 
rozlicne pi'edmety na okrasu stareho stanku Boziho. Ze spoIku bud·tez 
tu jmenovany zvhlste pani zasIouzileho spolku ruzeneckeho. 

Kdyz prostora di'eveneho kostelika jiz nestacila rostoucim i'adam 
ulenstva pribyvajiciho, jaI se velp. usilovne agitovati pro myslenku, 
jak posvatny ohe11 Ve~talsky v srdci chovanou, zbudovati totiz prostranny 
cihelny chnim, dustojny ueskeho jmena. Nadal se arci, slechetnejSimu 
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porozumní a hojnjší podpoe. Avšak osadníci, kteí až dotud po

všecka léta s vrnou oddaností podporovali .snahy jeho zvelebovací,

Nový kostel Nejsvtjší Troj,ice v Brainard, Nebr,

nesdíleli jeho zanícení, tíhnouce po nkolikaleté prosperit zjevn ku

zájmm hmotným a k duševní lethargii.
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pOl'ozllmeni a, hojnejsi poc1pore. Aysak osac1nici, ktel-i az c10tud po 
vsecka leta s vernon oc1c1anosti poc1porovali .snahy jeho zvelebovaci, 

-... 

Novy kostel Nejsvetej~i Trojice v Brainard, Nebr. 

nesdileli jeho zaniceni, tihnouce pO nekolikalete prosperite zjevne ku 
zajrnum hmotnym a k c1usevni lethargii. 



2 'O Djiny echv Amerických.

V první schzi, za tím úelem na den 23. srpna 1903. vel. pánem
ohlášené, pítomní lenové — bylo jich pouze 18 — pistoupili sice jedno-

mysln na vlastní pedmt nadšené jeho promluvy a shodli se o stavbu
kolem $10.000.00, stanovíce 44 pi 120 stopách za vnjší rozmry píštího
stánku. Ale sotvaže zapoato s objížkami, vycházelo na jevo, že z 82

rodin osadních pes 'dv tetiny nepály té myšlénce a ze všech sil ji

potíraly. Konány úady pi besedách, dražbách a mlatbách, vyznívající

v heslo: ,,Na nic se neupisovat, ani ústn obnosu uritého neslibovat!

Jen tak bude zámr v zárodku udušeni"

Prvodci a pomocníci vel. pána vlastníma vidli oima, jak

kormutlivá byla cesta, kterou nastoupil. Vidli, a pozbývali mysli.

Nejenom že mu bylo peasto odcházeti s nepoízenou od svenc svých,

nýbrž býval i hrub napadán.

Po devítimsíním tém nadlidském úsilí a trudn zkoušené trp-
livosti podával zprávu ve valné hromad dne 5. ervna 1904., že do toho

dne podailo se mu získati po osad toliko $5.225.00 v úpisech a $1.400.00

na hotovosti. Neveliké shromáždní — timecítma len — nicmén
se s vel. pánem sjednalo o to, aby bylo pracováno dále o díle záslužném,

a pidlil se mu na výpomoc sedmilenný výbor stavební. Schzi
pítomen byl též architekt J. H. Craddock, jenž o plánech píslušné
podával vysvtlení.

Se zdvojenou odhodlaností vel. pán dal se v krušnou práci pe-
dešlou, vynasnažuje se postupn získávati pro vc leny ostatní. Valná
ás osady byla v domovech svých navštívena tikráte, nežli se uvolila

pispti. Nové pirstaly obtíže, když na zhotovené plány rozepsány na-

bídky. Docházející od offerent rozpoty (od $17.000.00 až do $29.000.00)

nesrovnávaly se ani z daleka s obsahem stavební pokladny. I nabídli se

nkteí horlivjší lenové ve schzi dne 9. dubna 1905 konané, že k dí-
vjšímu úpisu piplatí. A s nezmenšenou opravdovostí znova pedsevzat
sbr píspvk.

Posléze dne 18. dubna 1906. smlouva stavební zadána výborem
kontraktorovi W. B. Hughesovi a staveništ zamnno za ti velmi

úhledné loty v pipojené sev. tíd mstské. Práce zahájena, osadnictvo

ponejvíce s patrnou ochotou vypomáhalo pi vykopávkách, dovážkách
materiálu a pod., a v nedli Nejsvtjší Trojice, dne 10. ervna 1906.

posv^cen ndp. biskupem úhelní kámeti k nové svatyni za ohromného
úastenství z daleka široka.

Za krátko však vel. pána rmutná stihla zkouška: když povstal

rozpor s kontraktorem a hrnuly se jiné vážné potíže, vtšina stavebního

výboru, vyhýbajíc se vší zodpovdnosti a tenicím, z arény positivní

spolupsobnosti ustoupila, a se založenýma rukama se oddávala leda

nevraživé kritice. Vru není divu, že mu této úskonosti až hnvno bylo.

Nemlo-li se k neslavným dospti koncm, nezbývalo mu le vzíti si na
staros vc první poslední a s rozpjetím všech duševních mohutností

270 Dejiny Cecld'tv AlIwrickYch. 

V pn:ni schftzi, za tim ucelem na den 23. srpna 1903. vel. panem 
ohhtsene, pfitomni clenove - b;ylo jich pouze 18 - pristoupili slce jedno
myslne na vlastni pi'edmet nadsene jeho promluvy a shodli se 0 stavbu 
kolem $10.000.00, stanovic9 44 ph 120 stopach za vnejsi rozmery pfistiho 
stanku. Ale sotvaze zapocato s objizd'kami, vychazelo na jevo, ze z 82 
rodin osadnich pI'es'd ve ti'etiny nepraly te myslence a ze vsech sil ji 
potlraly. Konany urady pH besedach, drazbach a mlatbach, vyznivajici 
v heslo: "Na nic se neupisovat, ani ustne obnosu urciteho neslibovat! 
Jen tak bude zamer v zarodku udu;en!" 

Prftvodci a pomocnici vel. pana vlastllima vi deli ocima, jak 
kol'mutliva byla cesta, ktel'ou nastoupil. Videli, a pozbyvali mysli. 
Nejenom ze mu bylo pi'ecasto odchazeti s nepoHzenou od sverencft svycb, 
nybrz byval i hrube napadan. 

Po devitimesicnim temer nadlidskem usili a trudne zkousene trpe
livosti podaval zpravu ve valne hl'omade dne 5. cervna 1904., ze do toho 
due podahlo ·se mu ziskati po osade toliko $5.225.00 v upisech a $1.400.00 
na hotovosti. Nevelike shromazdeni - tHmecitma clenft - nicmene 
se s vel. panem sjednalo 0 to, aby b;ylo pl'acovano dale 0 dile zasluznem, 
a pHdelil se mu na vypomoc sedmiclenny vybor stavebni. Schfizi 
pHtomen byl tez al'chitekt J. H. Craddock, jenz 0 planech pi'islusne 
podaval vysvetleni. 

Se zdvojenou odhodlanosti vel. pan dal se v krusnou praci pl'e
deslou, vynasnazuje se postupne zislnivati pro vec cleny ostatni. 'Valna 
cast' osady b;yla v domovech svych navstivena thkrate, nezli se uvolila 
phspeti. Nove prirustaly obtiZe, kdyz na zhotovene plany rozepsany na
bidky. Dochazejici od offel'entu rozpocty (od $17.000.00 az do $29.000.00) 
nesrovnavaly se ani z daleka s obsahem stavebni pokladny. I nabidli se 
nektefi horlivejRi elenove ve schuzi dne 9. dubna 1905 konane, ze k dfi
vejSimu upisu pfiplati. A s nezmensenou opravdovosti znova predsevzat 
sbel' pHspevku. 

Posleze dne 18. dubna 1906. smlouva stavebni zadana vyborem 
kontraktol'ovi W. B. Hughesovi a stavenisM. zameneno za tri velmi 
Uhledne loty v pi'ipojene sev. tHde mestske. Prace zahajena, 9sadnictvo 
poneJVlce s patrnou ochotou vypomahalo p:N vykopavkach, dovazkach 
materialu a pod., a v ned eli NejsveMjsi Trojice, dne 10. cervna 1906. 
pos\'ecen ndp. biskupem tihelni kamen k nove svatyui za ohromneho 
u.castenstd z daleka ·siroka, 

Za kratko vsak vel. pan a rmutmi stihla zkouska: kdyz povstal 
r07..por s kon~raktorem a hrnul;y se jine vazne potize, vetSina stavebniho 
vyboru, v,yhybajic se vsf zodpovednosti a ti'enicim, z areny positivni 
spolupusobnosti ustoupila, a se zalozenyma rukama se oddavala leda 
nevra~ive kritice, Veru neni clh'u, ze mu teto 11skocnosti az hnevno b,ylo, 
Nemelo-li se k nesla\'nym dospeti koncum, nezbyvalo mu lee yziti si na 
starost' vee prvni poslednf a s rozpjetim v5ech duseynich mohutnosti 
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nésti znojné bím do úpadu. . . . Jako v praeliminariích, tak i pi
potomní akci pro myšlénku jeho horlil a neohrožen po boku jeho stál

ze stavebního výboru Jan V. Kobza, a platné služby také prokázali oba

lenové kostelního výboru Antonín Nekuda st. a Tomáš L. Dvoák,
a nástupci jejich v úad: Václav Havlovic a Adolf Polák a jiní.

Pracn a trapn, jako vše ostatní ešena i otázka kostelního

nábytku. Jakmile byla budova dostavna, vtšina stavebního výboru

zasazovala se o to, aby nábytek ze starého kostela — prozatím prý —
pesthován byl vesms do nového, a ve smyslu tom psobila vlivem

v ostatní lenstvo. Do schze, za tou píinou dne 9. kvtna 1907.

svolané, dostavilo se tudíž z celé osady — len patero, a pi hlasování

otázka nábytku zcela nového pijata vtšinou ty hlas proti jednomu.

Nehynoucí zásluhu u Hospodina získali si také spanilomyslní

dárcové pedmt do nové svatyn: úctyhodní manželé Antonín a Marie

Coufalovi (hlavní oltá), František a Anna Kabourkovi (ob sochy, sv.

Václava a sv. Jana Nepom.); Rženecký spolek (vnou lampu a pe-
mnoho jiných poteb), spolek sv. Ludmily (mramorovou ktitelnici a j.).

Panenský spolek (hranolový lustr a j.), jakož i nkteí jiní.

Nebude nemístno doložiti, že k výslovné žádosti spolku sv. Ivana

osada Nejsv. Trojice zvolena sídlem VII. státního sjezdu K. D., který

tu konán dne 7. íjna 1908., jsa obeslán 42 delegáty a státními úedníky.

Stavba chrámová s úpravou vnitní dokonána r. 1908. nákladem

$25.000.00, jsouc zatížena dlužní zápjkou toliko $4.000.00, jež bude
bohdá v nedaleké dob umoena. Dílo toto, za tisícerých tžkostí a

v antipatii lenstva zapoaté a za trudných zápas dovršené, vyžádalo si

veškeru myšlenkovou sílu a energii pracovní na vdí hlav své, která

však té blahé chvíle se dokala, že 'mohla v nm po prvé pinésti

nekrvavou ob nového zákona v nedli dne 20. prosince 1908. a svcení
jeho dne 30. ervna 1909., jež vykonal biskup T. Bonacum, za obrovské

úasti okolního lidu i duchovenstva.

Rev. Klein v milé a vdné upomínce chová ty vrné osadníky,

kteí hned od první výzvy podali jeho podniku pomocnou ruku svou.

Na bíledni jest, že, nebýti jeho apoštolské horlivosti, železné vytrvalosti

a svrchované trplivosti, nestál by tu lepotvárný ten chrám, pi jehož

pohledu chvje se nyní srdce osadník povznášející radostí . . .

Katol. organisace spolková zastoupena v osad odbory tmito (1909)

:

Spolek Nejsv. Trojice ís. 11., Z. . K. J.

Rženecký spolek bl. Panny Marie, založen r. 1889.

Spolek sv. Ivana ís. 16. K. D., založen 15. kvtna 1896.

Spolek sv. Ludmily ís. 68. Ú. J. Ž. A., založen 20. prosince 1899.

Panenský spolek bl. Anežky Pemyslovny, zal. 26. srpna 1900.

Spolek sv. Lukáše . 69. K. D. v Lom, Nebr., zal. 12. hstop. 1902.

Mládenecký spolek sv. Aloisia, zal. 6. kvtna 1906.

Spolek rytíský sv. Jií, zal. 21. bezna 1909.
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llesti znojne bHme do upadu. .. Jako y praelimin~riich, tak i pl'i 
potomni akci pro myslenku jeho horlil a neohrozene po boku jeho st~il 
ze stavebniho vyboru Jan V. Kobza, a platne sluzby take prokazali oba 
clenove kostelniho vyboru Antonin Nekuda st. a Tomas L. DvoI'ak, 
a nastupci jejich v uhLde: Vaclav Havlovic a Adolf Polak a jini. 

Pracne a trapne, jako yse ostatni l'esena i 'otazka kostelniho 
nabytku. Jakmile byla budova dostavena, vetS ina stavebniho vyboru 
zasazovala se 0 to, aby nabytek ze stareho kostela - prozatim pry -
pi'estehovan byl vesmes do noveho, a ve smyslu tom pusobila vlivem 
v ostatni clenstvo. Do schuze, za tou pHcinou dne 9. kvetna 1907. 
svolane, dostavilo se tudiz z cele osady - clenu patero, a ph hlasovani 
otazka nabytku zcela noveho pfijata vetsinou ctyi' hlasu prot.i jednomu. 

Nehynouci zasluhu u Hospodina ziskali si take spanilomyslni 
darcove pI'edmetu do nove svatyne: uctyhodni manzele Antonin a Marie 
Coufalovi (hlavni oltai'), FrantiSek a Anna Kabourkovi (obe sochy, sv. 
Vaclava a sv. Jana Nepom.); Ruzenecky spolek (vecnou lampu a pI'e
mnoho jinych potl'eb), spolek sv. Ludmily (mramorovou kftitelnici a j.), 
Panensky spolek (hranolovy lustr a j.), jakoz i nektefi jini. 

Nebude nemistno doloziti, ze k vyslovne zadosti spolku sv. Ivana 
osada Nejsv. Trojice zvolena sidlmn VII. statniho sjezdu K. D., ktery 
tu konan dne 7. Hjna 1908., jsa obeslan 42 delegaty a statnimi uI'edniky. 

Stavba chramova s upravou vniti'ni dokonana r. 1908. naldadem 
$25.000.00, jsouc zatizena dluzni zapujckou toliko $4.000.00, jez bude 
bohda v nedaleke dobe umoI'ena. DHo toto, za tisicerych t8zkosti a 
v antipatii clenstva zapoeate a za trudnych zapasu dovrsene, vyzadalo si 
ve~keru myslenkovou sHu a energii pracovni na vudei hlave sve, ktera 
vbak te blahe chvHe se doekala, ze 'mohla v nem po prve pfinesti 
nekrvavou obet' noveho zakona v ned eli dne 20. prosince 1908. a sveceni 
jeho dne 30. eervna 1909., jez vykonal biskup T. Bonacum, za obrovske 
ueasti okolniho lidu i duchovenstva. 

Rev. Klein v mile a vdecne upomince chova ty verne osadniky, 
kteH hned od prvni vyzvy podali jeho podniku pomocnou ruku svou. 
Na biledni jest, ze, nebyti jeho ap03tolske horlivosti, zelezne "'ytrvalosti 
a svrchovane trpelivosti, nestal by tu lepotvarllY ten chnim, ph jehoz 
pohledu chveje se nyni sl'dce osadniku povznasejici radosti ... 

Katol. organisace spolkova zastoupena v osade odbory temito (1909): 
Spolek ·Nejsv. Trojice cis. 11., Z. C. K. J. 
Ruzenecky spolek bl. Panny Marie, zalozen r. ] 889. 
Spolek sv. Ivana cis. 16. K. D., zalozen 15. kvetna 1896. 
Spolek sv. Ludmily cis. 68. U. J. Z. A., zalozen 20. prosince 1899. 
Panensky spolek bI. Anezky Pfemyslovny, zal. 26. Sl'pna 1900. 
Spolek sv. Lukase e. 69. K. D. v Lome, Nebr., zaI. 12. listop. 1902. 
Mladellecky spolek sv. Aloisia, zal. 6. kvetna 1906. 
Spolek rytil'sky sv. Jifi, zal. 21. bi'ezna 1909. 
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Všecky jmenované spolky, vyjma první dva, založeny a v život

uvedeny rev. Kleinem. V brzku dojde ješt na Katol Sokola.

echové tohoto i okolního území dlouho si uchovají národní své

vdomí, své dobré i mén dobré obyeje, ježto souvisejí kompaktn
s rozlehlou oblastí esko-slovanskou, táhnoucí se na sever až k ece
Platte (a dále ješt za ni), a na jih až k mstu Seward, a od David City

na východ až za Wahoo v okrese Saunders. Dvanácte eských kostel
s tolikéž prospívajícími osadami v obvod tuto vymezeném jsou majáky,

s nichžto se line oblažující zá vznešené nauky Kristovy za neumlkajícího

hlaholu zvuného jazyka eského.

V Brainard a okolí usadili se v letech 1871. a 1872. Matj Kabourek,

Tomáš ehovský, Ignác Dvoák, František Fiala starší, Jakub Fuxa,

Frant. Nováek, Frant. Maixner a jiní. Tito první osadníci pocházejí

z áslavská, z Teboska (z okolí Lišovského) a z Tebíská (z okolí

Hrotovického.

Svobodomyslní echové zarazili v Brainard ád ,,echomoravan"
(Z. . B. J.).

V okrsku k farnosti Brainardské náležejícímu, leží tyi míle jižn

a ti míle východn od Brainard malá železniní zastávka Loma v okresu

Butler, se dvma obilními elevatory, obchodem smíšeným a železásk3'm,

hostincem, devoskladem spojeným s prodejem farmáských strojv,

poštou a kovárnou a 18 eskými obyvateli (r. 1909). Okolí osazeno asi

35 eskými rodinami, dojíždjícími více mén do Brainard, dílem do

Dwight. V této vlajkové stanici (bez železniního zízence) ped lety

Spur zvané, rev. Klein založil pomocí Jana J. Bryma odvtví ís. 69.

K. D. pod záštitou sv. Lukáše již roku 1902 dne 12. listopadu. eený
spolek má dnes 25 lenv a uspíší bohdá založení budoucí katolické

osady. Delegovaný k tomu výbor, skládající se z Jos. Holapka, AI.

Ržiky a Josefa Kociána v beznu 1909. zakoupil od Jana Nabytého
akr pdy pi hlavní silnici v msteku za $300.00 pro píští stavbu

kostelní.

Ku Brainard pifaena jest od samého vzniku svého eská osada

Nanebevzetí Panny Marie ve Dwight.

Mstys tento leží pi dráze Chicago A: Northwestern 7 mil jižn

a míli západn od Brainard.

Okolí jeho, krom pahorkatiny na stran východní, jest vysoká

vypnulina (1626 stop nad hladinou moskou) ponejvíce rovinatá, a jenom
místy mírn zvlnná.

Když v podzim r. 1878. usadil se v krajin této prvý známý ech,
František Coufal st. z Rouchovan u Moravského Krumlova se synem
Josefem, 4 míle severovýchodn od Dwight, okolí toto bylo tém lidu-

prázdné. Bylo to v dob, kdy noví píchozí, hledajíce sídel lidských,

neohlíželi se po výstavném píbytku, nýbrž pátrali po místech, kde ze

zem vystupoval kou. Dutina hlinitá, vhlubená do strán stržovité

Dejiny CecldlV Americkych. 

Vsecky jmenovane spolky, vyjma prvni dva, zalozeny a v zivot 
uvedellY rev. Kleinem. V brzku dojde jeste na Katol Sokola. 

'Cechove tohoto i okolniho uzemi cllouho si uchovaji llaroclni sve 
vedomi, sve dobre i mene clobre obyceje, jeZto souviseji kompaktne 
s rozlehlou oblasti cesko-slovanskou, tahnouci se na sever az k rece 
Platte (a dale jeste za ni), a na jih az k mestu Seward, a od David City 
na vychod az za Wahoo v okrese Saunders. Dvanacte ceskych kostelii 
s tolikez prospivajicimi osadami v obvocle tuto vymezenem jsou majaky, 
s nichzto se line oblazujici zar vznesene nauky Kristovy za neumlkajiciho 
hlaholu zvucneho jazyka ceskeho. 

V Brainard a okoli usadili se v letech 1871. a 1872. Matej Kabourek~ 
Tomas Rehovsky, Ignac Dvorak, Fralltisek Fiala starsi, Jakub Fuxa, 
Fl'ant. Novacek, Frant. 1\iaixnel' a jini. Tito prvni osaclnici pochazeji 
z Caslavska, z TI'ebonska (z okoli Lisovskeho) a z TI'ebicska (z okoli 
Hrotovickeho. 

Svobodomyslni Cechove zal'azili v Brainard hid "Cechomoravan" 
(Z. C. B. J.). 

V okrsku k fal'nosti Brainarclske nalezejicimu, leZi ctyri mile jizne 
a tH mile vychodne od. Brainarcl mala zeleznicni zastavka Lorna v okl'esu 
Butler, se dvema obilnimi elevatol'Y, obchoclem smisenym a zelezal'skJ~m, 
hostincem, dl'evosklaclem spojenym s proclejem farmal'skych strojiiv, 
postou a kovarnou a 18 ceskymi obyvateli (1'. 1900). Okoli osazeno asi 
35 ceskymi rodinami, dojiZdejicimi vice mene do Brainard, cHIem do 
Dwight. V teto vlajkove stanici (bez zeleznicniho zfizence) pI'ed lety 
Spur zvane, rev. Klein zalozil pomoci Jana J. Bryma odvetvi cis. 69. 
K. D. pocl zastitou sv. Lukase jiz roku 1902 dne 12. listopaclu. Receny 
spolek rna clnes 25 cleniiv a uspiSi bohda zalozeni buclouci katolicke 
osady. Delegovany k tomu vybor, sklaclajici se z J os. Holcapka, AI. 
Riizicky a Josefa Kociana v breznu 1909. zakoupil ocl Jana Nabyteho 
akr piicly ph hlavni silnici v mestecku za $300.00 pro pI'iSti stavbu 
kostelni. 

Ku Brainard phfal'ena jest ocl sameho vzniku sveho ceska oShda 
Nanebevzeti Panny Marie ve Dwight. 

:\lestys tento lezi pH clnize Chicago .\: Northwestern 7 mil jizne 
a mili zapaclne od Brainard. 

Okoli jeho, krome pahol'katiny na strane vJ~choclni, jest vysoka 
vypnulina (1626 stop nacl hlaclinou morskou) ponejvice rovinata, a jenom 
misty mirne zvlnen~L . 

Kdyz v poclzim r. 1878. usadil se v krajine teto prvy znamy Cech, 
FrantiSek Coufal st. z Rouchovan u 1\Ioravskeho Krumlova se synem 
Josefem, 4 mile severovychoclne ocl Dwight, okolf toto bylo temel' lidu
prazdne. Bylo to v dobe, kdy novi pNchozi, hledajice sidel lidskych, 
neohlizeli se po vJ~stavnem pNbytku, nybrz p~itrali po mistech, kde ze 
zeme vystupoval kouI'. Dutina hlinita, vhlubena do strane strzovite 
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a vnit obílená, s plechovým komínkem, maliko vynívajícím nad

drnovým površím, a krom dveí a okénka odevšad zemí obklopená —
to tehdejší sídlišt nejednoho eského zákopníka v Nebrasce. Dle

obecného úsloví íkalo se: ,,zstáváme v drách", (angl. dugout), kdežto

lišky mly aspoíi doupata. ...

Nejbližším sousedem-pobratimem byl mu Ignác Dvoák st., usedlý

pl druhé míle jižn od Brainard. R. 1879. pibyl sem Leopold Hotový,

tolikéž z Rouchovan rodilý, a na jae roku následujícího bratr jeho Jan

a ponenáhlu jiní soukmenovci.

Za nedlouho po té nkolik amerických dobytká (McCormick,

Clark a jiní) zabrali rozsáhlé pozemky v obvod tomto. Rozlehlé tyto

komplexy pozemkové, nahromadné v nkolika málo rukách, nemálo

oddálily zalidnní, a tím to bylo, že ješt r. 1887., kdy tudy vedena

železniní tra dráhy Elkhornské, krajišt toto jenom po rznu bylo

osídleno.

Tehdy práv zakládala se katolická osada Nejsv. Trojice v sou-

sedním Brainard, a moravští rodáci z okolí Dwightského pipojili se

k ní od samého zaátku. Byli to zejména ti bratí Hotoví: Leopold,

Jan a Matj, Josef F. Coufal, Antonín Coufal, Filip Novák a j.

Teprve od r. 1891. eští krajané jali se sthovati z lidnatjších

krajv okolí Plzeského (Plasi), a jmenovit z okolí Abie do zdejší

oblasti, kterýžto píliv rok od roku se stupoval tou mrou, že již

roku 1896. nalézáme v samém msteku Dwight vtšinu obchodníkv
a emeslník eských, a v okruhu tymílovém na venkov na 30—35

eských rodin.

Okolnost' tato nutkala nkteré katolíky zdejší, aby se vybavili ze

svazku odlehlé osady Brainardské, kam až dotud asi tetina osadnictva

v duchovních potebách se uchylovala, a aby si v msteku Dwight
ustavili svou vlastní obec kostelní.

Vdci tohoto hnutí byli bratí Leopold a Jan Hotoví a Jakub

Mareš. Koncem roku 1895. sestoupili se v katolický spolek hbitovní,

davše se pod záštitu naší nebeské královny Nanebevzaté, a první ádný
výbor hbitovní zvolen byl ve schzi, konané dne 1. ledna 1896., totiž

Václav Krenk, Jos. F. Coufal a Fr. Houška.

Prvá funkce bohoslužebná konána tu dne 19. února 1896., kdy
velp. Alois J. Klein pohbíval první mrtvolu, dítko Marii Hotovou,

na nový katolický hbitov. Brzy po té zástupci osady obrátili na nho
se žádostí, by pijel do Dwight v nkterou nedli konat bohoslužeb;

když však jmenovaný knz se rozpakoval tak uiniti, dokud by nedošlo

výslovné schválení biskupské o formálním odlouení Dwightských len
od osady Brainardské, pozvali si rev. Jos. Bartíka z Milligan, Nebr,

,

jenž v nedli dne 1. bezna 1896. sloužil zde mši sv. v budov veejné
školy obecné (distrikt ís. 12.).
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a vnitf obilena, s plechovym kominkem, malicko vycnivajicim nad 
drnovym povrsim, a krome dvefi a okenka odevsad zemi obkiopelll:i -
tot' tehdej;f sidliste nejednoho ceskeho zakopnika v Nebrasce. DIe 
obecneho 1'1s10vi Nkalo se: "zlistavame v derach", (angl. dugout), kdezto 
lisky mely aspon doupata. . . . 

Nejblizsim sousedem-pobratimem byl mu Ignac Dvol'ak st., usedly 
pill druhe mile jizne od Brainard. R. 1879. pHbyl sem Leopold Hotovy, 
tolikez z Rouchovall rodily, a na jal'e roku lll:Lsledujiciho bratr jeho Jan 
a ponemihlu jini soukmenovci. 

Za nedlouho po te nekolik americkych doby'tkai'li (McCormick, 
Cbrl: a jini) zabrali rozsahle pozemky v obvode tomto. Rozlehle tyto 
kO:'n plexy pozemkove, nahromadene v nekolika malo rukach, nemalo 
odd l i.l i l:~T zalidneni, a till to bylo, ze je;te r. 1887., kdy tudy vedena 
zelezni l:ni trat' drahy Elkhol'nske, krajiste toto jenom po rliznu bylo 
osidleno. 

Tehdy prave zakladala se katoliclnt osada Nejsv. Trojice v sou
sedl-;.im Brainard, a moravsti rodaci z okoli Dwightskeho pfipojili se 
k nf od sameho zacatku. Byli to zejmena tH bratH Hotovi: Leopold, 
Jan a Matej, Josef F. Coufal, Antonin Coufal, Filip Novak a j. 

Teprve od r. 1891. cesti krajane jali se stehovati z lidnatejE:.ich 
kl'ajuv okoli Plzenskeho (Plasi), a jmenovite z okoli Abie do zdejsi 
oblctsti, kteryzto .pfiliv rok od 1'0lLu se . stupnoval tou merou, ze jiz 
roku 1896. nalezame v samem mestecku Dwight vetsinu obchodllikliv 
a i'emeslnikli ceskych, a v okruhu ctyhnilo\'em na venkove na 30-35 
ceskych rodin. 

Okolnost' tato nutkala llektere katolik;r zclejsi, :itby se vybavili ze 
syazku odlehle osady Brainardske, kam az dotud asi tl'etina osadnictva 
v duchovnich pot!'ebach se uchylovala, a aby si v mestecku Dwight 
ustavili svou vlastni obec kostelni. 

Vudci tohoto hnuti byli bratN Leopold a Jan Hotovi a Jakub 
Mare;. KOllcem roku 1895. sestoupili se v katolicky spolek hl'bitovni, 
davse se pod zastitll nasi nebeske kralovny Nanebevzate, a prvni I'adny 
vybor hfbitovni zvolen byl ve schlizi, konane dne 1. ledna 1896., totiz 
Vaclav Krenk, Jos. F. Coufal a Fr. Hou8ka. 

Prva funkce bohosluzebna konana tu dne 19. unora 1896., kdy 
velp, Alois J. Klein pohi"bival prvni mrtvolu, ditko Marii Hotovou, 
na novy katolicky hi"bitov. Brzy po te zastupci ,osady obratili na neho 
se zadosti, by pfijel do Dwight v nekterou nedeli konat bohosluzeb; 
kdyz vsak jmenovany knez se rozpakoval tak uciniti, dokud by nedoslo 
vyslovne schvaleni biskupske 0 formalnim odlouceni Dwightskych clenli 
od osady Brainardske, pozvali si rev. Jos. Bartika z Milligan, Nebr., 
jenz v nedeli dne 1. bi'ezna 1896. slouzil zde msi sv. v budove verejne 
skoly obecne (distrikt cis. 12.). 
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lenové hbitovního sdružení; jichž bylo tehdy 37, podle rady

velp. Kleina vznesli na ndp. biskupa petici, by jim bylo dovoleno, založiti

si samostatnou obec kostelní. Listinu tu podepsalo 28 osob, z nichžto

4 byli svobodní. Ndp. biskup ochotn svolil, a ve všech potebách du-

chovních poukázal je na faráe Brainardského.

Povolán byv osadnictvem, pijel tedy ev. Klein 21. dubna 1896.

a sloužil mši sv. v naznaené škole veejné, a potom as od asu sem
zavítávával, vybízeje katolíky zdejší opt a opt k založení odvtví K. D.

Jeho horlivému úsilí podailo se posléze uvésti v život odvtví íslo 32.,

,, Narození Pán", dne 26. prosince 1896. s 18 leny zakládajícími.

25. dne msíce února 1899. rev. Klein svolal po službách Božích

valnou hromadu osadnictva do dosavadního útulku v budov veejné
školy. Rokování, prodchnuté živým zájmem a duchem sjednocené po-

spolitosti, vykrystalisovalo se v jednomyslnou resoluci, zbudovati si

vlastní kostelík devný 68 stop zdélí a 32 stop zšíí. Nikdo nezaujal

stanoviska odmítavého, nikdo nekonal díla rušivého. Budova dohotovena

koncem srpna t. r., a v novém kostele sloužil j)rvní mši sv. velp. Klein

dne 8. záí 1899. o slavnosti Narození Panny Marie. Stavbu provedl

krajan Pr. Sobotka, práci zednickou Jakub Mareš, a stavebními yýbory

byli: Jan Hotový, Jakub Mareš a Fr. Došek.

V beznu roku 1900, pidlena byla osada Dwightská na rok rev.

Václ. Pokornému, jenž sem dojíždl z Crete, v okrese Salin, jednou

msín. Spolky rženecký a panenský jsou jeho dílem.

Ale již dne 11. února 1901 pivtlena zase k farnosti Brainardské,

a od 1. íjna téhož roku nastala osad nová olympiáda pravidelných ob

nedli Bohoslužeb.

Brzy po té oekávaný rozprodej pozemkových držebností renovních

neprospl již valn osazení, ježto pozemky tyto byly pokoupeny popedn
usedlými již majetníky pdy.

Do nové svatyn šlechetní dobrodinci vnovali mnohý cenný dar.

Butež jmenováni alespo nkteí: Spolek rženecký. Panenský spolek

Nep. po. Panny Marie, Filip Novák, Josef F. Coufal, dotení bratí

Hotoví: Leopold, Jan a Matj, Albert Mareš, Cyrill Novák, Fr. Tomandl st.,

Václav Mikuláš, Matj Ková, Fr. Houška a jiní.

Dnen[i 1. íjna 1903. zahájil innos nový mužský spolek Z. . K. J,

íslo 74. sv. apoštola Tadeáše, ne bez obtíží založený velp. Kleinem za

pomoci Vendelína Pokorného.

Teprve roku 1904. bylo Dwight inkorporováno jakožto msteko
(Village) poinem a snahou Karla Kastla, prvního bankée Dwightského.

Téhož roku dostalo se kostelu nových oltá, lavic, ty soch,

kobercv a jiných píslušností a ozdob v cen $1.600.00 — jakožto pí-

pravou ke slavnosti sv. bimování, které tu ponejprv udílel ndp. biskup

T. Bonacum 102 osobám v nedli, dne 16. íjna 1904.
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Clenoye hi'bitoyniho sdruzeni; jiehz bylo tehdy 37, podle rady 
velp. Kleina vznesli na ndp. biskupa petici, by jim bylo c1ovoleno, zaloziti 
si samostatnou obec kostelni. Listinu tu podepsalo 28 osob, z nichzto 
4 byli svoboc1ni. Ndp. biskup oehotne svolil, a ve vsech 'poti'ebach du
chovnich ponkazal je na faraJ-e Brainal'dskeho. 

Povohin byv osadnictvem, pl'ijel tedy rev. Klein 21. dubna 1896. 
a s louzil msi sv. v naznacene skole vei'ejne, a potom cas od casu sem 
zavitani,vul, vybizeje katoliky zdejSi opet a opet k zalozeni odvetvi K. D. 
Jeho hOl'livcmu 1ISili podafilo se posleze uvesti v zivot odvetvi cislo 32., 
" Nul'ozeni Pane", clne ~6. prosince 1696. s 18 cleny zakhidajicimi. 

25. dne lllesice llnora 1899. rev. Klein svolal po sluzbach Bozich 
valnou hromadu osadnictva do dosavadniho 1Itulku v budove vel'ejne 
skol~T. Rokovani, prodehnute zivym zajmem a duchem sjednoeene po
spolitosti, vykrystalisovalo se v jednomyslnou resoluei, zbudovati si 
vlastni kostelik c11'eveny 68 stop zeleH a 32 stop zsiH. Nikdo nezaujal 
stanoviska odmitaveho, nikdo nekonal dHa rusiveho. Budova dohotovena 
koneem srpna t. r., a v novem kostele slouzil prvni msi sv. yelp. Klein 
dne 8. zafi 1899. 0 slavnosti Narozeni Panny Marie. Stavbu provedl 
krajan Fr. Sobotka, praci zedniekou Jakub Mares, a stavebnimi yybory 
byli: Jan Hotovy, Jakub Mares a Fr. Dosek. 

V bl'eznu roku 1900. pHdelena byla osada Dwightska na rok rev. 
VacI. Pokornemu, jenz sem dojizdel z Crete, v okrese Saline, jednou 
mesicne. ?polky ruzeneeky a panensky jsou jeho dHem. 

Ale jiz dne 11. unora 1901 pfivtelena zase k fal'nosti Bl'ainardske, 
a od 1. fijna tehoz roku nastala osade nova olympiada pravidelnyeh ob 
nedeli Bohosluzeb. 

Brzy po te ocekavany rozprodej pozemkovych drzebnosti rencovnich 
neprospel jiz valne osazeni, jezto pozemky tyto byly pokoupeny popl'edne 
usedlymi jiz majetniky pfidy. 

Do nove svatyne sleehetni dobrodinei venovali mnohy eenny dar. 
Buutez jmenovani alespon nektefi: Spolek rfizeneeky, Panensky spolek 
Nep. poc. Panny Marie, Filip Novak, Josef F. Coufal, dotCeni bratH 
Hotovi: Leopold, Jan a l\1atej, Albert Mares, Cyrill Novak, Fr. Tomandl st., 
V aelav l\1ikula~, l\1atej Koval', Fr. Houska a jini. 

DneI111. Hjna 1903. zalutjil cinnost' novy muzsky spolek Z. C. K. J. 
cislo 74. sv. apostola Tadease, ne bez obtiZi zalozeny yelp. Kleinem za 
pomoci Vendelina Pokorneho. 

rreprve roku H)04. bylo Dwight inkorporovano jakoHo mestecko 
(Village) pocinem a snahou Karla Kastla, prvniho bankei'e Dwightskeho. 

Tehoz roku dostalo se kostelu novyeh oltai'u, lavie, ctyf soeh, 
kobercuv a jinych pfislusnosti a ozdob v eene $1.600.00 - jakozoo pfi
pr a\'ou ke slavnosti sv. bifmovani, ktere tu ponejprv udilel ndp. biskup 
T . Bonacum 102 osobam v nedeli, dne 16. fijna 1904. 
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Po dokonané výzdob stánku Božího oba mužské spolky sestoupily

se ve vzájemný potaz za zízením spolkové siné. Urady jejich neplodný

nebyly, sííi zbudována r. 1906. obapolným nákladem na nárožním lot
východn od kostela pes ulici. Touže skoro dobou, dne 6. bezna 1906.,

po nkolikerém již pokuse rev. Klein založil pispním Anny Hotové
spolek sv. Lucie ís. 127. Ú. J. Ž. A,

Ponvadž prostranství vyhrazené poutníkm na vnost' se ubíra-

jícím, poalo se teniti houstnoucími adami mohyl, pikoupen r. 1908.

ke hbitovu druhý akr pdy pi západní stran od Leopolda Hotového
za $50.00, dle dívjší již úmluvy; a zárove k popudu rev. Kleina

a návrhem Leop. Hotového získány výhodnou koupí ti sousední loty

západn od kostela ku píštím potebám osadním.

S potšením budiž doloženo, že nkteí eští rodáci zdejší dopraco-

vali se znamenitého blahobytu svou neúmornou piinilvostí, obezelým
systémem hospodáským a shodou píznivých okolností. Mezi dvma
a temi sekcemi výtené pdy orné zve majetkem svým každý ze tí
bratí Hotových, ne neprávem zvaných velkostatkáskými vladykami.

Dwight jest kostelní obec dosud mladistvá, plná životní mízy

pro další postup a výnik. Na 80 rodin kupí se dnes (1909) v tsném
kostele devném, jenž zajisté s pomocí Boží nahrazen bude v dohledné

chvíli stánkem dstojnjším. Není daleká doba, kdy hostiti bude sVého

vlastního správce duchovního, který pak bude dosluhovati do msteka
Bee. Pi pátelské dohod, jaká se dosud jeví, nepochybn uvítána bude

s porozumním, nkdy i myšlénka farní školy, bez níž žádná katolická

osada eská není úplnou.

Bujará a svží osada tato kráí nyní nadjné budoucnosti vstíc,

jsouc si vdoma svého vznešeného poslání, jako junácký zápasník, vzta-

hující ruku svou k prvnímu mocnému rozmachu. . . .

K osad Dwightské druží se eští katolíci z okolí msteka Bee
(v okrese Seward), pt mil jižn a dv míle západn od Dwight, kde
usadilo se v posledních pti letech pes 25 eských rodin vesms
katolických, vtšinou z osad Dwight, Abie a Plasi, i pes vysoké ceny

tamjších pozemk. Dojíždjí do kostela Dwightského, a soudíc dle

osvdovaného zájmu nynjšího, není pochybnosti, že svým asem se

domohou vlastního stánku bohoslužebného ve svém msteku. Tak
30 rodin ubytováno v pilehlém obvod (1909).

V okolí Ulysses, 10 mil západn od Dwight, kde irští katolíci mají

svj kostel již pes 20 let, a okolo Garrison, 7 mil severnji, v okr. Butler,

pi dráze burlingtonské, usadilo se v nedávné dob kolem 20 až 25 rodin

eských na krásných rovinách po obou bezích pvabné íky Blue River.

Potrvá-li píliv eského osadnictva v okres ten mrou dosavadní, bude
v Garrison, za obratné ruky organisaní, založení eské obce kostelní

jenom otázkou asu.
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Po clokonane vyzdobe stanku Boziho oba muzske spolky sestoupily 
se ve vzajemny potaz za zl'izenim spolkoy'e sine. Urady jejich n eplodny 
nebyly, sift zbudo"nina r. 1906. obapolnym mikladem n a miroznim lote 
vJ'chodne od kostela pl'es ulici. Touze skoro dobou, dne 6. bl'ezna 1906. , 
po nekolikel'em jiz pokllse rev. Klein zalozil pHspenim Anny Hotove 
spolek SY. Lueie cis. 127. U. J. Z. A. 

Ponevadz prostranstvi vyhrazene poutnikum na veenost' se ubira
jicim, pocalo se tencitl houstnollcimi l'adami mohyl, pNkoupen r . 1908. 
ke hl'bitovu druhy akr pudy pI'i zapadni strane od Leopolda Hotoveho 
za $50.00, dIe cHivej;i jiz limluvy; a zehoveft k popudu rev. Kleina 
a mbThem Leop. Hotoveho ziskany vJ~hodnou koupi tH sousedni loty 
zapadne od kostela ku pfistim potrebam osadnim. 

S pote;enim budiz dolozeno, ze nektefi cesti rodaci zdejsi dopraeo
vali se znameniteho blahobytu svou neumornou pNcinlivosti, obezl'elym 
systemem hospodarskJ~m a shodou pHznivych okolnosti. ~fez~ dvema 
a tl'emi sekeemi vytecne pudy orne zve majetkem svym kazdy ze ttl 
bratfi Hotovyeh, ne nepravem zvanych velkostatkal'skymi vladykami. 

Dwight jest kostelni obee dOSlld mladistva, plna zivotni mizy 
pro daISi postup a vynik. Na 80 rodin kupi se dnes (1909) v tesnem 
kostele cHevenem, jenz zajiste s pomoci Bozi nahrazen bude v dohledne 
clYdli stankem dustojnejsim. Neni daleka doba, kdy hostiti bude sv'ebo 
vlastniho spravce duchovniho, ktery pak bude dosluhovati do mesteGka 
Bee. PH pi'atelske doho<;le, jaka se dosud jevi, nepoehybne uvitana bude 
s porozumenim. nekdy i myslenka farni E,koly, bez niz zadna katolieka 
osada ceslni neni uplnou. 

Bujara a svezi osada tato kraci nyni nadejne budoucnosti vstfie, 
jsoue si vedoma sveho vzneseneho poslani, jako jumieky zapasnik, vzta
hujiei ruku svou k prvnimu moenemu rozmaehu .... 

K osade Dwightske druzi se cesti katoliei z okoli mestecka Bee 
(v okrese Seward), pet mil jizne a dYe mile zapadne od Dwight, kde 
usadilo se v poslednieh peti leteeh pl'es 25 ceskyeh rodin vesmes 
katolickyeh, vetsinou z osad Dwight, Abie a Plasi, i pi'es vysoke eeny 
tamejsieh pozemku. Dojizdeji do kostela Dwightskeho, a soudie dIe 
osvedcovaneho zajmu nynejSiho, neni poehybnosti, ze svym casem se 
domohou vlastniho stanku bohosluzebneho ve svem mestecku. Tak 
30 rodin ubytovano v prilehlem obvode (1909). 

V okoli Ulysses, 10 mil zapadne od Dwight, kde irsti katolfci maji 
svuj kostel jiz pl'es 20 let, a okolo Garrison, 7 mil severneji , v okr. Butler, 
pH draze burlingtonske, usadilo se v nedavne dobe kolem 20 az 25 rodin 

. ceskyeh na krasnyeh rovinach po obou bfezich puvabne ficky Blue River. 
Potrva-li pI'iliv ceskeho osadnictva v okres ten merou dosavadni, bude 
v Garrison, za obratne ruky organisacni, zalozeni ceske obce kost,elni 
jenom otazkou casu. 

* * 



276 Djiny echv Amerických

Rev. Alois J. Klein, eský spisovatel, narozen dne 6. února 1866.

ve Frantolích na úpatí Šumavy mezi Prachaticemi a Lhenicemi. Otec

jeho, Jan Klein, byl mistrem mlynáským a majetníkem olejny, šindelny

a Parádovic mlýna, jenž býval statkem emfyteutickým. Mladý Alois

navštvovav zprvu nmeckou obecnou školu svého rodišt a v Pracha-

ticích odebral se na eské gymnasium v Budjovicích, skládaje tehdy

pijímací zkoušku ze všech pedmt i z eštiny — po nmeku. Na
gymnasiu, kde jako primá výten studoval a kde byl od tertie cho-

vancem chlapeckého semináe, shledáváme jej od sexty literárn inným
lenem kroužku mladistvýcli nadšenc, sdružených pod heslem idee

všeslovanské.

Po maturit uchýlil se do tamjšího alumnátu a zamýšleje již tehdáž

vydati se do zámoských kraj severo-americké Unie, kam se jeho rodie
byli vysthovali, když ješt byl kvartánem — pešel druhým rokem
theologie do Prahy, aby se tu zárove vzdlával v moderní linguistice

pi nmecké alm jako poslucha mimoádný, a byv tou dobou prosted-

nictvím rev. Vil. oky pijat do dioecese Lincolnské, dostudoval vedle

pání biskupa T. Bonacuma bohosloví v Celovci, kde byl 15. ervna
r. 1889. na knze ordinován.

. S vlastí eskou, již horoucn miloval, a se vdkuplnými pírodními
vnadami rodného okolí, jež vnímavé a ideální mysli jeho skýtaly tisíceré

vznty k poetické tvorb, tžko se louil. Uprosted nádherné lesní

scenerie bizarrní kopiny granulitové, poseté omšenými žulovými balvany

a prorvané arovnou úžlabinou Zlatého potoka, me:d zadumanými šiky

jehlinatých chlum šumavských, kde stuleno tolik malebných koutv
a rozkošných kotlin luinatých, horskými bystinami opásaných a

oživovaných pitlumeným hukotem vodních jezv a šumných splav
z povzdálí — tam v klín modrých hor — když vesmír dýchal vesnou,

kdy plála niva kvty, zpvem mluvil les — snášelo se kídlo poesie ke

snivému elu mladého poet5^ . . .

Pijev do Lincoln, Nebr. , 3. listopadu 18S9. uvázal se ihned v pi-

dlenou mu samostatnou správu duchovní ve Wahoo, Nebr. s missijními

osadami ve Weston a Brainard. Plodem dvouleté horlivé psobnosti
na jeho prvním stanovišti byla stavba nového kostela roku 1891., jenž

byl drahn asu nejvkusnjší eskou budovou chrámovou v Lincolnské

dioecesi.

Dne 10. prosince 1891. povolán na eskou osadu sv. Ludmily
v Crete, kde pes tehdejší rozháranost' osadních pomr podailo se mu
v ne celém dvouletí uplatiti §1,100.00 s dluhu, na kostelním majetku
lpícího. Zárovefl dosluhoval do obou missií ve Weston i Brainard

jednou msín.
Setkav se také s plným úspchem v akci za zízením nové fary

v Brainard, pesídlil se tam z Crete dne 5. záí 1893. jakožto první

sídelní knz v nové prospívající farnosti, dojíždje odtud ob nedli do
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Hey. Alois J. Kleit1, cesky spisoya,te1, narozen dne G. lmora l~GG. 
ve Frantolich na upati Sumayy mezi Prachaticemi a Lbenkemi. Otec 
jeho, .Jan Klein, byl rnistl'em mlyndJ-skym a ma.ietn~kem olejny, sindelny 
a Pal'adovic mlyna, jenz bY\'al statkem emfyteutickYm. l\llady Alois 
navstevoyav zprvu nemeckou obecnou skolu sn~ho rodiste a v Pracha
ticich odebral se na ceske gymnasium v Budejovicfch, skladaje tehdy 
pl-ijimaci zkousku ze vsech pl:'edmetu i z cestiny - po nemecku. Na 
gJ'mnasiu, kde jako primal' ,'ytecne studo,'a,l a kde bJTl od tertie cho
vancem chlapeckeho seminaJ-e, shledayame jej od sexty literarne cinnym 
clenem krouzku mladistvych nad5encu, sdl'uzenJ~ch pod heslem idee 
vseslovanske. 

Po maturite uchylil se do tamejSiho alumneJ,tu a zamysleje jiz telldaz 
vydati se do zamorskych kraju se"ero-americke Unie, kam se jeho l'odice 
byli ,'ystehovali, kdyz jeste byl liTal'tanem - pr'esel druhym rokem 
theologie do Pl'ahy, abJT::;e tu zal'o"en YzcH~laval v moderni linguistice 
pI'i nemecke <LIme jako posluchac mimohtdny, a bJ'v tou dobou prost-rec1-
nict"im rev. ViI. Coky pl'ijat do dioecese Linc:olnske, dostndoval vedle 
pi'ani biskupa T. Bonacuma bohoslovi v Oelovci, kde byl 15. cervna 
r. 1889. na kneze ordinovan. 

S Ylasti ceskou, jiz horoucne miloval, a se ,'(U~kuplnymi p:l-irodilimi 
vuadami rodneho okoli, jez vnillave a idealnf mysli jeho skytaly tisfcere 
vznety k poeticke tvol'be, tezko se loueil. Upl'ostr'ed nadherne lesn1 
scenel'ie bizal'l'ni kopciny gl'anulitoYe, posete om~enymi zulovymi bah'any 
a prol'vane carovnou llzlabinou Zlateho potoka, mezi zaclumanymi siky 
jehlicnatych chlumu sumavskych, kde stuleno tolik malebnJ~l'h koutli,' 
a l'ozkosnych kotlin lucinatych. horskimi bystHnami opasanych a. 
ozivoval1ych pI'itlumenym hukot8111 voc1nich jezuy a· sumnych ::;pla,'u 
z poyzdali - tam y kline modrych hal' - kdJ'z vesm!r dychal ve::;nou, 
kdy plaIa niva kvety, zpevem mludl Ies - slHl.selo ::;e kNc110 poesie ke 
snivemu celu mladeho poetJ' .... 

Pi-ijev do Lincoln, Nebr., 3. listopadu 1."339. u,'azal se ihned y pi-i
delenou musamostatnou spra,vu duchovnf ve 'Yahoo, Nebr. s missi,inimi 
osadami ve 'Veston a Brainard. Ploc1em dvoulete h01'lh'e pusobnosti 
na jeho prvnim stanovisti byla stavba noveho kostela roku 1891., jenz 
byl dl'ahne casu nej,'kusnejsi ceskou bucloyou chramovou Y Lincolnske 
dioecesi. 

Dne 10. prosince 18tH. po\'ol8.n na ceskou osadu ~\r. Ludmily 
v Crete, kde pI'es tehdejsi l'ozhal'anost' osadnich pomel'u podai-ilo se mu 
v ne celem dvouleti uplatiti $1,100.00 s dluhu, na kostelnim ma,ietku 
Ip1ciho. Zaroven. c1os1uhoval do obou missii ve "reston i Brainard 
jednoll mesicne. 

Setkav se take s plnym uspechem v akci za zl'lzenim nove fary 
v Brainard, pfesidlil se tam z Crete dne 5. z{d'i 1893. jako~to prvnf 
sid~lnf knez v nove prospinLjici farnosti, dOji7.deje odtud ob nedeli do 
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Weston až do 11. línora 1901. (11 let a 4 msíce), kdy zamnil si tuto

missii za novou osadu v sousedním mstci Dwisíht.

Mimo to dosluhoval v obasném mezidobí i do jiných osad po delší

nebo kratší dobu, jako do Wilber r. 1892.— 1893. (nepravideln), do irsko-

nmecké osady v AIvrno (v okrese Butler) r. 1895., do Bruna od února

do íjna r. 1901., a as od asu do odlehlých eských missii západní

Nebrasky v okresích Cheyenne a Hayes. Pi tchto missijních návštvách

v krajích západních mnohdy v týž den ve tech jazycích kázával.

Kdekoliv psobil, všude piifioval se o rozvoj a utužení organisace

spolkové, a zakládal spolkové odbory i v místech druhdy nevýznamných

a bez osobité individuality církevní, jako v tehdejších vlajkových zastávkách

železniních v Touhy (r. 1897.) a v Lom (tehdy Spur, r. 1902) a j.

Korunou blahodárné jeho práce na vinici Pán jest nový nádherný

chrám v Brainard, dokonený roku 1908 a budící nedílný podiv cizích

návštvník lepostí slohové architektury spolu s ladnou a plastickou

vnitní úpravou — nepopirateln nejkrásnjší svatyn eská západn
od St. Louis, Mo., a jižn od Nové Prahy, Minn.

Rev. Klein jest šumavský horal ze znmsného pásma s otužilou

hrudí a energií úinnou, která nezná poddávati se pekážkám, dobré

vci v cestu kladeným. Osadám, v nichžto pracoval, vnoval ideály

a zápal svého mládí, najm osad Brainardské, kterou spravuje nepetržit

již 20 let (od r. 1889.).

Obsáhlé jeho vdní a innos pamtihodná nepešly nepovšimntty.

Již roku 1898. byl v dioecesální synod zvolen biskupským radou a syno-

dálním examinátorem mladšího duchovenstva, ve kterýchžto hodnostech

byl znova a opt potvrzován v synodách pozdjších (1901., 1903. a 1906.).

Vedle rzných jiných funkcí byl v letech 1907. a 1908. po dvakráte

ustanoven administrátorem Lincolnské dioecese po dobu nepítomnosti

ndp. biskupa T. Bonacuma v Evrop.
Rev. AI. J. Klein byl za své veliké zásluhy a pro svou nevídanou

horlivos jmenován dne 15. ervna 1909. ndp. biskupem T. Bonacumem
generálním vikáem dioecese Lincolnské.

Ruchu literárního, jejž dosud se zanícením sleduje, úastnil se

inn již od let studentských (1888.), a v novém díle svta dostalo se

básnické jeho lye nových popudv. Pvodní práce jeho prosou, jakož

i ukázky z rukopisné sbírky pvodních verš, nalézáme roztroušeny

po asopisech pod rozmanitými pseudonymy, jako Ladislav Jurjevi,

Ivan Vodiky, N. I. Eik, Michal Ivanov, iVlois Zlatopotocký a j. Jest

také spolupracovníkem Ottova Nauného Slovníku. — Mimo to otištny

z jeho péra peklady z angliiny z Ch. Lamba ,,Pive Tales from Shakes-

peare", z Wash. Irvinga ,,Alhambra", a drobných básní z Longfellowa

a T. Moora. Z nminy peložil a vydal cestopisný román dra. K. Maye
,,V Tichém Oceán" (St. Louis, Mo., 1901.). — V anglickém asopisectvu

tší se zvunému jménu jakožto autor ady odborných studií velaských,

Jan Habenicht. — Djiny echv Amer
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Weston az do 11. 11l10rct 1001. (11 let a -1 mesic e) , kc1y zamenil si tuto 
missii za noyou osadu v sOl"isednim mestci Dwight. 

Mimo to doslnhoval v obcasnem mezidobi i do jin.ych osad po delsi 
nebo kratsi dobu, jako do '~Nilber 1'. 1892. -1SHn. (nepravidelne), do irsko
nemecke osady v AIYerno (v okrese Butlpr) r. J 805., do Bruna od 11l10ra 
do i'ijua r. ] 901., :t 0HS od casu do odlehlj~clJ cl..-'skych missii zapadni 
Nebrasky v okresich Cheyenne a Hayes. Pfi t,8ehto missijllich ll<1vstevach 
v kl'ajich zapadnich mnohdy v tyz den ve ti'ed1 jaz,Ycich kuzaval. 

Kdekoliv pusobil, vsude pficiTIo\Tal 58 0 rozvoj a utuzeni organisace 
spolkove, a zakladal spolkove odbory i v mistech druhdy nevyznamnych 
a bez osobite individuality cirkevni, jako v tehdejsich Ylajkovych zastavkach 
zeleznicnich v Touhy (1'. 1897.) a \' Lome (tehd~T Spur, r. 1902) a j. 

Korunou blahodarne jeho prace na vinici Pane jest novy nadhel'llY 
chnim v Brainard, dokonceny l'oku 1908 a bndici nedilny podiv cizieh 
navstevniku leposti slohove architektul'Y spolu s ladnou a plastickou 
vnitrni upravou - nepopil'atelne nejknisnejsi svatyne ceska zapadne 
od St. Louisu, :1\10., a jizne oel No\'e Pl'ah,Y, 1Hnn. 

Rev. Klein jest smnavsky horal ze znemceueho pasma s otuzilou 
hrudi a enel'gii ucinnou, ktera nezna podda,Ya.tl se pl'ekazkam, dobl'e 
veci v cestu kladenYm. Osachim, v nichzto lwacoval, venoval , idealy 
a zapal sveho mhidi, najme osade Brainardske, ktel'on spravuje nepI'etl'zite 
jiz 20 let (od 1'. 188~).). 

Obsahle jeho \-edeni a cinnost' pametih6c1mi nepl'esly nepovsimntty. 
Jiz roku 1898. byl v dioeeesalni synode zvolen biskupskym radou a syno
dalnim examinatorem mladsiho ducl!ovenstvH, ve kterjTchzto hodnostech 
byl znova a opet 'potVl'zovctn Y synoelach pozdejslch (1901., 1903. a 1906.). 
Vedle ruznych jinych funkci byl Y letech 1907. a 1908. po dvakrate 
ustanoven administratorem Lincolnske clioecese po dobu nepfitomnosti 
ndp. biskupa T. Bonacuma v EVl'ope. 

Rev. AI. J. Klein byl za s\'e velike zasluhy a pro svou neviclanou 
horlivost' jmenovan dne 15. cel'Yna 1909. nelp. biskupem T. Bonacnmem 
generalnim vikal'em c1ioecese Lincolnske. 

Ruchu literal'niho, jejz elosucl se zanicenim sleduje, 'l1castnil se 
cinne jiz od let stuclentskych (188B.), a v non~m dile sveta clostalo se 
basnicke jeho lyi'e novych popnduv. Puvoclni pruce jeho prosou, jakoz 
i ukazky z rukopisne sbil'ky puyodnich vel'su: nalezame roztrouseny 
po casopisech pod l'ozmauitymi pseudonymy, jako Laclislav JUl'jevic, 
Ivan Vodicky, N. 1. Elk, ~ichal Ivanov, Alois Zlatopotocky a j. Jest 
take spolupracoynikem Ottova Naucneho Slovniku. - l\1imo to otisteny 
z jeho pera preklac1y z angli6iny z Ch. Lamba "Five Tales from Shakes
peare", z Wash. Irvinga "Alhambra", a clrobnJ~ch basni z Longfellowa 
a T. Moora. Z IH~m6iny pfelozil a vyclal cestopisny roman dra. K. l\1aye 
"V Tichem Oceane" (St. Louis, Mo., 1901.). - V anglickem casopisectvu 
tesi se zvucnemu jmenu jakozto autor i'ad.\' oc1bol'llych studii vcelarskych, 

Jan Habenicht. - D(;jiny Cechuv Amer 
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uveejnných jmenovit v ,,Bee Keepers' Review" a v „American Bee

Journal", a pracuje práv o eské uebnici na základ method americkj-ch.

Náleží zde v Americe k nejlepším znalcm jazyka a písemnictví

eského. Od útlého mládí provází ho životem láska ku knize: Kniha
jest jedním z nejvábnjších jeho potšení. tvero obsáhlých skíní

slouží za schránky znamenité jeho knihovny, plné vybraných a vzácných

dl. Tu ve studovn nalézá útulek osvžující mezi zamilovanými autory

a arcidly velikán ducha. A v dobách neodvratné únavj" rád se uchyluje

v idyllický kout své velnice, kde v libý, slunný den — se šumným
bzukotem rojivých amazonek velích nad hlavou — zažil dle vlastního

piznání nejednu chvíli peblahou.

V okresním mst David City (mlo r. 1900. 1,845 obyv.) žije asi

30 eských rodin. Je tam ád ,,Dobroslav" (Z. . B. J.). ale o eském
spoleenském ruchu není tam ani potuchy.

Asi šest anglických mil od Abie a tináct od David City leží

msteko Litiwood, kde jsou nejstaršími eskými osadníky: Vojt. Mareš

a Filip a Frant. Wallové.

Ve msteku žije asi 56 eských rodin. Je tam spolek ,,Dcery

Vlasti" (J. . D.), ád ,, Ratolest' Mladoech" (Z. . B. J.), od r. 1889.

,,Tlocviná Jednota ,, Sokol", jež má asi 10 len, ochotnický sbor a

r. 1901. vystavný eský katolický kostel, do nhož dojíždí knz z Abie.

Ješt dlužno pipomenouti, že nkteí eši bydlí v poštovních

stanicích Nymburgu a Oktavii.

V okresu Butler žije 1060 moravských a eských rodin. V politice

dosud tamní echové mnoho nevynikli. Ludvík Straka zastával úad
písae distriktního soudu, Ant. Ptáek je okresním pokladníkem, Josef

Hruška, školním dozorcem a Matj J. Bouše, listovním.

eské osady v okresu Colfax.

Severn od okresu Butler jest okres Colfax, do nhož pišli první,

hlavn katolití echové roku 1869. Kam oko dohlédlo, bylo vidti jen

pusté prérie. Rudoši také na píchod blocha nepohlíželi píliš pátelsky,

vdouce, že musí ustoupiti se své otcovské pdy. Než osadníci první

se nezalekli.

Pední snahou jejich bylo zíditi si skrovné obydlí a vzdlat kousek
pole. První léta pišlo sucho a na to navštvovaly zhoubné kobylky
krajinu, a to po ti roky, tak že vj^hlídky do budoucnosti nebyly nikterak

ržové, avšak nezlomná vle a vytrvalost' bodrjxh pionér pekonala
všechny svízele a útrapy.
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uvel'ejn("my-eh jmeno,Tite v "Bee Keepers' Revie"H a \T !,Ameriean Bee 
Journal", a praeuje prave 0 ceske ucebniei na zaklade method ameriekyeh. 

Nalezl zde v Ameriee k nejlepsim znaleftm jazyka a pisemnietYi 
ceskeho. Od litleho mlacli provazi ho zivotem laska ku knize: Kniha 
jest jednim z nej\Tabnejsieh jeho poteseni. Ctvero obsahlych ski'ini 
slouzi za sehranky znamenite jeho knihovny, pIne vybranyeh a vzaeny-eh 
del. Tu ve studovne naleza utulek osvezujiei mezi zamilo\Tanymi autory 
a areicUHy \Telikanft dueha. A v dobaeh neodvratne llna'T~T rad se ueh~Tluje 
v id~Tllieky kout sve vcelniee, kde v libJ\ slunny den - se sumny-m 
bzukotem rojivyeh amazonek vcelieh nad hlavou - zazil dIe \Tlustniho 
pHzmtni nejednu chvili p]"eblahou. ' 

* * 
V okresnim meste David City (melo r. 1900. 1,8-15 obyv.) bje asi 

30 ceskyeh rodin. Je tam i'ad "Dobroslav" (Z. C. B. J.), ale 0 ceskem 
spolecenskem ruehu neni tam ani potueh~T. 

Asi sest angliek.}'eh mil od Abie a ti'imtet od Da ,Tid City lezi 
mestecko Linwood, kde jsou nejstarsimi ceskymi osac1niky: Yojt. :Mares 
a Filip a Frallt. "\Vallove. 

Ve mestecku zije asi 56 ceskyeh rodin. Je tam spolek "Deery 
Vlasti" (J. C. D.), i'ad "Ratolest' 1\Iladoceehu" (Z.· C. B. J.), od r. 1889. 
"Teloc\Ticna Jednota "Sokol", jez rna asi 10 clenft, ochotnieky sbor a 
r. 1901. vystavellY cesky katolieky kostel, do nehoz dojizeli knez z Abie. 

Jeste dluzno pi'ipomenouti, ze nekteH Cesi bydli v pObtovnieh 
stanieieh Nymburgu a Oktavii. 

V okl'esu Butler zije 1060 moravskych a ceskyeh rodin. V politice 
dosud tallni Cec1ro\Te 111110ho ne\T~Tnikli. LllC1\Tik Straka zastaxal l.il·ad 
pisai'e c1istl'iktniho soudu, Ant. Ptacek je okresnim poklac1nikE'm, Josef 
Hruska. skoll1im dozol'cem a l\Iatej J. Bouse, listoYl1im. 

Cesk~ osady T okresn Colfilx. 
Sevel'ne od okresu Butler jest okres Colfax, do nehoz pi'isli prvni, 

hlav11e katolicti Ceehove rokll 1869. Kam oko dohlecllo, bylo videti jen 
puste prel'ie. Rudosi. take na pNehoc1 belocha nepohlizeli pNIB; p:hitelsky, 
vedouce, ze musi llstoupiti se sve oteovske pUd~T. Xez osadnici pl'vlli 
se nezalekli. 

PI'edni snahou jejich bylo zl'ic1iti si skrovne obydli a vzc1elat kousek 
pole. PnTui leta pI'islo sucho a na to na\Tstevo\Tal~T zhoub1l8 kobylk~T 
krajinu. a to po tfi l'oky, tak ze vyhlic1ky do budouenosti nebyl~T l1iktel'ak 
l'ftzove, avsak neZlOmlla yule a vytl'valost' bodl'ych pi011el'U pl'ekonala 
vsechny svizele a litrapy. 
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Na poátku roku 1869. zabrali totiž domoviny v údolí, jímž potok

Maple protéká, zemelí již bratí Petr a Martin Lodlové, Josef Dudek,

narozený roku 1829. v Dafikovicích na Morav, a zesnulý Martin Polda.

Tento se narodil roku 1812. v Holovousech u Královic. Do Ameriky
pijel s manželkou a temi syny: Františkem, jenž narodil se r. 1839.

též v Holovousech, Josefem a Janem r. 1857. Usadil se nejprve na pozemku
v okresu Kewaunee ve Wisconsinu; po té se pesthoval do msta
Manitowocu, kde syn jeho Jan ml strávní dm; potom odebral se do

okresu Colfax, kde vedlo se jim znamenit. Jan tam zemel na své

pkné farm r. 1895. Josef, jenž ml též velkou farmu nedaleko Maple
Creeku, sešílev r. 1884., odvezen byl do blázince a František, který ve

Wisconsinu ševcoval, stal se pozdji nejzámožnjším Cechem v Nebrasce.

Byl hlavním podílníkem bank v Schuyler a v Howell v okresu Colfax

a majetníkem rozsáhlých pastvin na západ, na nichž až 600 kus hovzího
dobj^tka a 50 koní se pásávalo. V zálivu greenbayském ve Wisconsinu

koupil Orlí ostrov (Eagle Island) a ml parní jachtu ku své disposici.

Zemel v Schuyler r. 1892. Syn jeho Engelbert vede penžní obchod
dále. echem z pesvdení bohá Folda nebyl.

Roku 1870. usadili se nedaleko Maple Creek: Josef Vítek z Hnvtic
u Vysokého Mýta a Jan Novotný z Poliky. Tento pibyl do Ameriky
r. 1856. a usadiv se na pozemku ve státu low, setrval na nm až do

svrchu zmínného roku, kdy zabral pozemek v okresu Colfax. Zemel
na své velké farm šest mil od Clarkson roku 1888. Synové jeho jsou

velice zámožní. Nejstarší syn Jan býval okresním pokladníkem a spolu-

majetníkem devaské ohrady ve Schuyler. Nyní farmaí.

Starými osadníky v okresu Colfax jsou pak ješt: Antonín Kunhardt,

František Zrst z Telecího u Poliky a Josef Šmatlán, jenž se narodil

11. srpna r. 1844 v Telecím a v Schuyler nabyl pkného jmní.

V okresu Colfax jsou dnes eské osady v mst Schuyler, v menších

mstech Clarkson, Howell, Leigh, v mstekách Heuti, Dry Creek,

Wilson, Tábor, Richland a v okolí poštovních stanic Prahy a Rogers.

V okresním mst Schuyler (2,157 obyvatel), jež je od eky
Platte míli vzdáleno, jsou eské obchody a hostince, eská lékárna,

eský léka a malá devná spolková sífi. eských rodin je tam asi 120,

jež bývaly vlažnými jak ku vci eské a národní, tak i náboženské.

První spolek založen byl v Schuyler roku 1875. Josefem Zrzanem

a sice byl to ,,tenáský spolek", z nhož pozdji vznikl ád ,,Západní

Jednota" (. S. P. S.).*^

Koku 1891. vznikla tam ,,Tlocviná Jednota Sokol", která však

pouze živoí. Také je tam spolek ,,Vytrvalost'" (J. . D.) a ochotnický

spolek, který však ve své innosti ím dál tím více ui^adá.

Také tam vycházel eský demokratický týdenník ,,Nová doba",

jehož první íslo vyšlo 17. bezna 1887. a poslední 13. dubna 1892. Až
do r. 1889. redigoval list ten Hugo Chotek.
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Xa pO('i:ltku roku ]8tm. zabrali totiz d0ll10viny v udoli, jimz potok 
~Iaple proteka, 7.eml'eli jiz brat:l-i Petr a :Mal'tin Lodlove, Josef Dudek, 
narozeny rokll 1b20. v Dafikovicich lla Morave, a zp,snnly Martin Folda. 
Tento se llarodil l'oku 18] 2. v Holovousech u Kralovic. Do Ameriky 
pl-ijel s manzelkou a ti'emi syny: FrantiSken1 , jenz netl'odil se 1'. 1839. 
t8z y Holo\'ousech, Josefem a Janem 1'. 1857. Usadil se nejpl've na pozemku 
v okresn Kewaunee ve vVisconsinu: po te se pi'estehoval do mesta 
l\Ianitowocll, kde syn jeho Jan mel stntvni, dfim; potom odebral se do 
okresll Colfax, kde vedlo se jim znamenite. Jan tam zeml'el na sve 
pekne farll1e 1'. 1895. Josef, jenz mel tez velkou farmu nedaleko Maple 
Creekn, :::;esilev -1'. 1884., odvezen byl do bhizince a Frantisek, ktery ve 
,Visconsinu sevcoval, stal se pozdeji nejzamoznejsim Cechem v Nebrasce. 
Byl hlavnim podilnikem bank v Schuyler a v Howell v okresu Colfax 
a majetnikem rozsahlych pastvin na zapade, na nichz az 600 kusfi hoveziho 
dobytka a 50 koni se pasavalo. V zalivu greenbayskem ve vVisconsinu 
koupil Orli ostrov (Eagle Island) a mel parni jachtu ku sve disposici. 
Zemi'el v Schuyler r. 1892. Syn jello Engelbert vede penezni obchod 
chUe. Cechem z pi'esvedceni bollae Folda nebyl. 

Roku 1870. usadili se nedaleko Maple Creek: Josef Vitek z Hnevetic 
u Vysokeho .Myta a Jan Novotny z Policky. Tento pHbyl do Ameriky 
1'. 1856. a usadiv se na pozemku ve statu lowe, setrval na nem az do 
sV1'chn zmineneho roku, kdy zabral pozemek v okl'esn Colfax. Zemi'el 
nn. :::;Y(~ velke fal'me sest mil od Clarkson )'oku 1888. SYllove jeho jsou 
\relice zamozni. Nejstal'si sy.L1 Jan byval okresnim pokladnikem a spolu
majetnikem cU'eval'ske ohl'ady ve Schuyler. Nyni farmal-i. 

Star.J~lni osadniky v okresu Colfax jsou pak jeste: Antonin Kunhal'dt, 
Frantisek Zrust z Teleciho u Policky a Josef Smathtn, jenz se naroc1il 
11. Sl'pna r. 1844 v Telecim a v Schuyler nabyl pekneho jmeni. 

V okresu Colfax jsou dnes eeske osady v meste Schuyler, v menSieh 
mestech Clarksof1, Howell, Leigh, v mesteckaeh Heuf1, Dry Creek, 
Wilsof1, Tabor, R.ichlaf1d a v okoli postovnieh stanie Prahy a R.ogers. 

V okresninl meste Schuy1er (2,157 obyYatelu), jez je od l'eky 
Platte mili yz(lcUeno, .i~ou eeske obehody a hostince, ceska lekarna, 
eeskj~ lekal' a mala cHeyena spolkov{t sin. Cesl{ych rodin je tam asi 1~0, 
jez by\' aly YlaZnj~llli jak ku yeei ceske a narodni, tak i nabozenske. 

Pryni spolek zalozen byl y Schuyler roku 1875. Josefem Zrzanem 
a sice byl to "Ctenal'sky spolek", z nehoz p07.d?di ·\'znikl l'ad "Zapadnl 
Jf·<lnota" (C. S. P. S.). 

I~oku 18Dl. yznikl<t tam "rrelocYiemL Jednota Sokol" 1 ktCl'C:l y~ak 
pouze Z1\'01'1. rrak6 je tam spolek "Vytl'Yalost'" (J. C. D.) a ochotnieky 
spolek, ktery y~ak ye Sye einnosti elm dal tim vice llpada. 

Take tam vychazcl cesky demokraticky tydennik "Nova doba", 
jehoz 1>1'\'ni (;islo Y,Yslo 17. bl'ezna 1t1b7. et posledni 13. dllbna 1802. Az 
do r. 1~~9. redigoval list ten Hugo Chotek. 
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Chotek narodil se 8. listopadu r. 1851. v Hradci Králové. Studoval
nižší gymnasium ve svém rodišti a vyšší v Praze. Do Ameriky pibyl
roku 1875. a to do New Yorku, kde byl inným v redakci „Diblíka" a

,,New Yorských List". Roku 1879. odejel do Texasu ídit „Slovana
Texaského". Roku 1887. pijel do Schuleyr, pak redigoval v Chicagu
krátký as katolický asopis „Jednotu", a když tato zašla, vydával
s Fr. Oemusem ,, Šotka", který však brzy zanikl. Roku 1HŠ9. pesthoval
se do Cleveland, Ohio, kde žije dosud.

Po nm redigoval ,.Novou Dobu" František Ringsmuth (Jaromil

Kv^tenský), který se narodil 29. ledna r. 1858. v Dobíši.

Pak vycházel ve Schuyler asopis pro mládež, vydávaný Frant.

Svobodou. Vycházel dvakráte za msíc. Krom lánk zábavných
i pouných, obsahoval cviení mluvnická.

Dlužno ješt zmíniti se, že nejstaršími eskými obany ve mst-
Schuyler byli a jsou: Již zmínní Josef Šmatlán a Jan Novotný: Josef

Zrzan, který se narodil 14. dubna r. 1848. v Horním Újezd na Chrudimsku
a díve v Omaze se zdržoval; Jan Janeek (již zemelý), jenž pocházel

z Podmok u Cáshavi a ve Schuyler provozoval hostinskou živnost';

zesnulý Petr Rank, rodem z Miletic u Nové Kdyn, který vystavl ve
Schuyler sí a hospoda: zemelý Martin Fr. Bedná, narodil se dne
12. listopadu r. 1847. v Jind. Hradci, jenž ve Schuyler byl emenáem
a zastával iad okresního pokladníka; Jan Prokeš, narozený roku 1856.

v Jaromicích u Znojma, který v Schuyler provozoval emictví; Frant.

Otradovský, narozený 18. mora roku 1846. v áslavi, jenž usadil se

v Schuyler 8. bezna r. 1872., kdež vyrábí sodovku: Josef Kudrna, který
býval okresním šerifem; r. 1904. již zemelý Frant. Chrastil, narozený
r. 1857. ve Velvarech, bývalý iditel ochotnického divadla v Schuyler;
zemelý Jan Lapáek, který zastával úad okresního pokladníka po dv
lhty; Fr. V. Šonka (Shonka), jenž byl okresním písaem po dv lhty
a po té zvolen byl za okresního pokladníka; Jan A. Fiala, který zvolen

byl za šerifa a Josef Dvoák (již zemelý), jenž pocházel z Bechj^n
•a v Schuyler ml kupecký závod.

20 anglikých mil severn od Schuyler a 75 mil severozápadn od
Omahy leží eské msteko Clarkson (344 obyvatel), kde založen byl

roku 1893. sokolský sbor ,,Jií Podbrad" a 4. ervence roku 1897. ád
,, Západní Svornost'" (Z. . B. J.), jenž má 120 len. Mimo to je tam
spolek ,, Eliška Pemyslovna" (J. . D.), ,,esko - Národní hbitovní
spolek", malá spolková sífi, ochotnický spolek a kostel, jež vystavli
eští evangelíci, usazení v Clarkson a jeho okolí. Jiný evangelický kostel

stojí šest anglických mil od msteka.

eští katolíci mají v Clarkson pkný kostelíek, zasvcený ssv.

Cyrillu a Methodji. Dosluhoval jim tam rev. Karel Žák z Howell,
Nebraska.
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Chotel\:. narodil se R. listopadu 1'. 1851. v Hradci Kntlo\Te. Stlldoval 
nizsi gymnasium ve svem rodisti a vy~Si y Praze. Do Ameriky pl'ibyl 
roku 1875. a to do New Yorku, kcle byl cinnym y l'edakci "Diblika" a 
"New Yorskych Listu". Roku 1879. odejel do Texasu l'idit "Sloyuna 
Texaskeho". Roku 1887. pl-ije1 do Schuleyr, pak redig-oval v Chicagu 
knltk'y~ cas katolicky casopis "Jednotu", a kdyz tato zasla, vyd,lval 
s Fl'. Cemusem ,};otka", kter;y~ vsak brzy zanik1. Roku lKKD. pl'estl~hontl 
se do Cleveland, Ohio, kcle zije dosud. 

Po nem recligoval ,.Novou Dobu" Fl:antisek Rill~~muth (.Taromil 
K\'~tensky), kter)~ se naroclil 29. ledna 1'. 1858. v DobHsi. 

Pak \Tycluizel ye Schuyler casopis pro mladez, yychi ntny Frant. 
Svobodou. Vychazel dvakl'ate za meSIC. Krome clankfi zciba\Tn)~ch 

i poucn)~ch, obsahoyal cviceni mlu\'nick,t. 

Dluzno je;;t(~ zminiti se, ze nejstarsimi cesk)'mi obc-any \Te meste· 
Schuyler hyli a jsou: Jiz zmineni Josef Smatlan a Jan NoYotn)': Josef 
Zrzan, ktery se llarodil 14. dubna 1'. 1848. " Hornim Ujezc1e na Chrudimsku 
a' cll-ive v Omaze se zdrzovaI"; Jan Janecek (jiz zemi'ely), jenz pochazel 
z Podmok u Ca.shlvi a ye Schuyler provozoyal hostinskou zivnost'; 
zesnuly Petr Rank, rodem z 11iletic u Nove Kdyne, kteQ' ,'ystayel ve 
Schuyler si11 a hospoc1 u: zemrely :Martin Fr. Bednal', nal'odil se dne 
1~. listopaclu r. 1847. y Jindl'. Hrac1ci, jenz ve Schuyler by1 )'ememii"em 
a zastaval ill'ad okresniho poklac1nika: Jan Proke';, narozen)' roku 1R56. 
y Jaromei'icich u Znojma, ktery v Schnyler proyozovul l'eL.nictvi: Frant. 
Otradovsk~~, naroz;eni 18. illlora roku 1846. v Caslavi, jenz usadil se 
y Schuyler 8. bi'ezna r. 1872., kc1ez yyrabi sodovku:'J osef Kudrna, ktery 
byyal okresnim serifem; r. 1904. jiz zeml'el)~ Frant. ChrastiL narozeny 
r. 1837. \'e Velvarech, byvaly hditel ochotnickeho c1iyadla " Schuyler; 
zemi-ely Jan Lapacek, ktel'Y zastaval ill'ad okresniho pokladnika po dye 
lhuty; Fr. V. Sonka (Shonka), jenz byl okresnim pi~ai'elll po c1\Te Ihflty 
a po te zyolen byl za okresniho poklaclnika; Jan A. B1iala, ktel'Y zy01e.n 
by1 za serifa a .Josef Dvor:=ik (jiz zem1'e1y), jenz poclHlzel z Bech;yne 
a v Schuyler mel kupecky zavod. 

20 anglikich mil severne od Schuyler a 75 mil seyel'ozapadne od 
Omahy lezi ceske mestecko Clarkson (344 oby\'atelu), kc1e zalozen byl 
roku 1893. sokolsk;y~ sbor "JiH Po de brad " a. 4. cervence roku 18D7. I-ad 
"Zapadni Svornost'" (Z. C. 'B. J.), jenz ma 120 clenu. Mimo to je tam 
spolek "Eliska PI'emys10vna" (J. C. D.), "Cesko - Narodni hl'bitoyni 
spolek", mala spolkova sin, ochotnicky spolek a kostel, jez 'Tystayeli 
cesti evangelici, usazeni v Clarkson a jeho okoli. Jiny evangelicky kostel 
s~oji sest angliekych mil od mestecka. 

Cesti katolici maji v Clarkson pekllY kostelicek, zas,Teceny SS\'. 

CY1'illu a 11ethodeji. Dosluhoval jim tam 1'e\'. Karel Zak z Howell, 
Nebraska. 
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Koku 1H^<7. usnesli se tamní evangelíci, že si vystaví kostel. Když
však se rozhodovalo o tom, kde se má kostel stavti, byla vtšina pro

to, aby byl postaven na venkov uprosted evangelických rodin, roz-

troušených po okolních farmách; menšina, asi tetina všech rodin, chtla

však míti kostel v Clarkson. Ponvadž nebylo se možno dohodnouti,

rozdlili se eští evangelíci ve dva sbory, a každý z nich vystavl si

kostel pro sebe.

Oba kostely vysvceny byly již zvnlým pastorem Fr. Khúnem
r. 1889. Sbor na venkov nazývá se ,,Sion" a sbor v Clarkson ,,Nový

Sión" a oba pidaly se k církvi presbyterní.

Prvním stálým faráem stal se tam v kvtnu roku 1894. pastor

Václav Losa (narodil se roku 1867. v Nosislavi na Morav a stal se

pastorem v New Yorku), jenž spravoval až do podzimu r. 1900. oba sbory,

naež odebral se mezi Slováky do Pennsylvanie.

Pak psobil v Clarkson pastor Ant. Svoboda, díve v Muscod
ve Wisconsinu dlící.

Známými obany ve msteku tom jsou a byli: Josef Filipi, narodil

se r. 1863. v Telecím u Poliky, jenž má v Clarkson železáský obchod;

jest dosti zámožným; Josef M. Mundil, narozený 14. srpna roku 1856.

ve Františkách u Skute, který vystavl s nkolika jinými obany
v Clarkson j)arní mlýn a František Lepša, jenž se narodil 8. ledna 1852.

v Branné u Tebon a do Ameriky pibyl r. 1866. Usadil se nejdíve

v La Crosse ve Wisconsinu, po té v St. Paul v Minnesot, odkudž odejel

do Wahoo v Nebrasce a konen uvíznul v Clarkson.

Po všechen as svého pobytu v Americe byl upímným echem,
podporuje hmotn každý národní podnik, každému šlechetnému úelu
vnuje svou usilovnou práci a piln a obtav o dobro obecné i národní

se zasazuje.

Z Clarkson, kde jako lovk i obchodník byl velmi oblíbeným,

zasílával dopisy do eských novin a pouze rozhárané rodinné pomry
pimly ho k zoufalému inu. Zastelil se v Clarkson 27. ledna r. 1897.

Než to však uinil, odkázal mstu Teboni 4000 dolar na zpJožení fondu

k vydržování chudých student na tamním gymnasiu, 1000 dolar na

založení veejné knihovny v Teboni, 3000 dolar Ústední Matici Skolské

a po 1000 dolarech Národní Jednot Severoeské a Národní Jednot
Pošumavské.

Po smrti vlastence toho, protestovala však paní Antonie Lepšová

(rozená Krištfková z Chicaga) proti závti této a poala se s vykonavately

jeho odkazu souditi. Konen však dohodly se ob strany na tom, že

paní Lepšová dostane 3.500 dolar a zbývající ástka, že bude zaslána

do ech.

Vedle Schuyler a Clarkson zasluhují ješt zvláštní zmínky eské
osady ve vesnice Howell a jejím okolí pošty Prahy a farnosti Heun.

2E2 IJej-iny Cechuv AmerickYch. 

Roku Ib87. usnesli se tamni evangelici, ze si vystavi kostel. Kdyz 
vsak se l'ozhodovalo 0 tom, kde se rna kostel staveti, byla vet8ina pro 
to, aby byl postaven na venkove uprosti'ed evallgeliekyeh rodin, 1'oz
trousellJ~eh po okolnieh farmaeh; rnensina, asi ti'etina v8eeh rodin, ehtela 
ysak rnfti kostel v Clarkson. Ponevadz nebylo se mozno dohodnouti, 
r ozdelili se cesti evangeliei ve dva sbory, a kazdy z nieh vystavel si 
kostel pro sebe. 

Oba kostely vysveeeny byly jiz zvecnelym pasto1'ern Fr. Khllnem 
1'. ]889. Sbor na venkove nazyva se "Sion" a sbor v Clarkson "Novy 
Sion" a oba pI'idaly se k eirkvi presbyterni. 

PrYnim sbUym fal'arem stal se tam v kvet'nu l'oku 1894. pastor 
Va-clay Losa (narodil se roku 1867. v Nosislavi na :Morave a stal se 
pastorem v New YOl'ku), jenz spravoval az do podzimu 1'. 1900. oba sbory, 
nacez odebl'al se mezi Slovaky do ?ennsylvanie. 

Pak pfisobil v Clarkson pastor Ant. Svoboda, cHive v 1'Iuseode 
\'e vViseonsinu cHici. 

Zmlmyrni obcany ve mestecku tom jsou a byli: Josef Filipi, narodil 
se r. 1863. v Teleeim u Policky, jenz rna v Clarkson zelezarsky obehod; 
jest dosti zamoznym; Josef 1\1. Mundil, narozen.y 14. srpna roku 1856. 
ve Fl'antiSkach u Skutce, ktery vystavel s nekolika jinymi obcany 
v Clarkson parni mlyn a Frantisek Lepsa, jenz se narodil 8. Ieclna 1852, 
v Branne II Ti'ebone a do Amel'iky pl-ibyl r. 1866. Usadil se nejcUive 
v La Cl'osse ve vViseonsinu, po te v St. Paul v Mil1nesote, odkudz odejel 
do 'Vahoo v Nebl'asce a konecne uviznul \. Clarkson. 

Po vsechen eas sveho pObytll v Amedee byl llpl'imnym Ceehem, 
podpol'uj e hmotn e kazc1y narodni poc1nik, kazdemu slechetnemu ucelu 
\'enllje SYOll llsilovnoll praei a pilne a obetave 0 dobro obeene i narodnf 
S (? za~azuj e. 

~ Clarkson , kde juko clovek i obehodnik byl velmi oblibenym, 
zasihi,yal c10p isy do ceskych novin a pouze rozlub'ane roc1inne pOIllery 
pl-irnely ho k zoufalemu einu. Zastrelil se v Clarkson 27. lec1na r. 1897. 
~ ez to ,,;ak lle inil, odk{1zal mestll rri'eboni 4000 dolarfi na zalozeni fondu 
k "ydl'zonini c:h ucl;yrch studentu na tamnim gymnasiu, 1000 dolarfi na 
zalozeni vE'l'ejne k nihovny v Ti'eboni, 3000 dolarfi Usti'edni Matiei Skolske 
a po 1000 dolarec:h Xarodni .Ieelnote Seyeroceske a Nal'oelni Jednote 
Posumav~ke , 

Po sml'ti dastunc(' toho, pl'ote~tovala v~mk pani Antonie Lepsova 
(rozen{L Kristlifko\'u h Chieaga) proti zaseti teto a poeala se s Y,ykonavately 
jeho oc1knzu soud iti . Koneene vsak dohoell,Y se obe stl'any na tom, ze 
pani LepSOY<l <1o~tane :3.500 clolal'li a hbJ~vajici e{Lstka, ze bude zaslana 
do CecIl. 

Yedle Schuy)pr a Clarkson zaslnhuji j e :;t(~ zvhistni zmillky ~eske 

osady Yf' ye:-;nilTe Howell a jt· jim okoli posty Prahy a fal 'nosti Heuu. 
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Do krajiny, kde rozkládá se vesnice Howell, pišli roku 1B69.

:

J. Fr. Šindelá, František J. Jonáš, Tomáš Šindelá, Tomáš Dostal

a Václav Šindelá. Tito první osadníci zabrali si vládní pozemky a mli
tehdy do msta, na poštu a do mlýna pes 20 mil.

Roku 1893. vystavli si v Howell katolití echové na návrší

za 3.500 dolar pkný kostel, který byl roku 1900. opraven a rozšíen.

Tamní katolická obec má na 85 rodin. Bývala díve misií. Z Dodge

dojíždl tam totiž P. Jan Štpán Brož, výborný knz a vlastenec eský,

muž nevšedního vzdlání, široJcého rozhledu a eský spisovatel.

Kostel Nejsvljší Trojice v Heun, Neb.

Prvním stálým duchovním správcem stal se pak koncem roku 1901.

P. Karel Z. Petlach. Tento narodil se 2. ledna roku 1872. v Blansku

na Morav. Chodil do školy v Uherském Brod, do gymnasia v Kromíži
a v Rychnov nad Knžnou. Bohosloví studoval ve Vídni a Štýrském

Hradci. Vysvcen byl ve Vídni roku 1895. Kaplanoval ve Znojm
u sv. Kíže a pijel do Ameriky v listopadu ]-oku 1898. Byl kaplanem
do 15. íjna roku 1899. v Norfolku a faráem v FCearney do 1. prosince

roku 1901.

283 

Do kl'ajiny, kde l'ozkhichi se vesnice Howell, pi'isli roku 1869.: 
J. Fr. Sindelar·, FnLnti~ek .T . .Tonas, Tomas Sindelar·, Tomas Dostal 
a Vaclav SinclehU. rrito pl'vni osac1nici zabrali ~i dadni pozemky ameli 
tehcly do mesta, net postu a do mlyna l)l'eS :W mil. 

Roku 1893. vystaveli si v Howell kato1ic·tf Cechove na l1aVrSl 
za 3.500 dolaru pekny kostel, ktery byl rokn 1900. opraven a l'OZSll'en, 
rramni katolicka obec ma na 8~) rodin. ByvalrL cHive misii. Z Dodge 
dojizdel tam totB~ P. Ja.n Stepan Bl'oz, v.ybOl'ny knez a vlastenec cesky, 
muz. nevsednibo vzc1elani, sil'okeho l'ozhledu a uesky spisovatel. 

Kostel ~ejs\'i'·tt~.i~i Tl'ojice v HeUll. Xcbl'. 

Prvnim st:ilym duchovnim ~pntvcem stal s~~ pClk koncem roku 1901. 
P. Karel Z. Petlach. Tento naroc1il se 2. ledna, l'oku 1872. v Blansku 
na :Mol'ave. Chodil do skoly v Uherskem Brode, do gymnasia v KromeNzi 
a v Rychnove nad Kneznou. Bohoslovi studoVCll ve Vidni a Styrskem 
Hl'adci. Vysvecen byl ve Vidni roku 1895. Kaplanoval ve Znojme 
u sv. KHze a pr'ijel do Ameriky v listopadu )'o1\:u 1898. Byl kaplanem 
do 15. Hjna l'oku 189U. v NOl'folku a fadLi'em v Kearney do 1. prosince 
l'oku 1901. 
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P. Karel Z. Petlach psobil v Howell až do konce roku 1902.,

kdy pesazen byl do Verdigris v Nebrasce.

Nástupcem jelio v Howell stal se P. Antonín Bedná, jenž psobil

v Jižní Omaze.

Teprve v dob poslední zarazili v Howell svobodomyslní echové
ád „Svobodu" (Z. . B. J.).

Ti míle od poštovní stanice Prahy a tináct mil od Schuyler jest

farní osada Heun. Je tam kostel, zasvcený Nejsvtjší Trojici.

Všeobecná touha prvních eských osadník po službách Božích brzy

splnna, nebo již r. 1871.—1872. dojíždl tam rev. Ewing- z West Point,

kterýž míval mši sv. v soukromých bytech a školních budovách laskav

k tomu úelu propjených. Od roku 1873. do roku 1875. dosluhoval tam

P. Fr. Bobal z Plattsmouth. V témže ase navštívil nkolikrát osadu

dnes již zesnulý P. Fr. Šulák. Pak tam dojíždl pravideln P. Jan A,

Bla.schke z Olean, jenž spravoval osadu od r. 1876 do r. 1879.

Ve svolané schzi usneseno založiti katolický hbitov a postaviti

slušný kostel, k emuž dva osadníci (Jan Folda a Vilém Heun)

darovali po pti akrech pozemku. V roce 1878. pikroili osadníci ku

stavb kostela. Na tehdejší pomry pinesli veliké obti, ale s radostí

úastnili se záslužného díla tohoto a v brzku postaven pkný kostel

v rozmru 30 pi 60 stopách, jenž na slavnost' Nejsvtjší Trojice

slavnostn vysvcen.

Po P. Blaschke spravoval osadu P. Cyril Augustinský z Columbus,

na to P. Fr. Tuerk, S. J. z Olean. Zatím postavena fara a dosazen

P. Fr. Pold, S. J. , dnes na Velehrad na Morav. Po nm ídil osadu

P. Filip Malý, S. J., rovnž na Morav, z Crete a pak P. Jos. Hovorka

z Abie do r. 1890. Od ervna r. 1890. byl duchovním správcem v Heun

P. J. Hodyc a od r. 1894 do r. 1897. P. Jan Vlek. Od r. 1897. do r. 1904.

byl faráem u Nejsv. Trojice P. K. Žák, za nhož okázalým zpsobem
roku 1903. slaveno dvacetiptileté jubileum osady a po zásluze ocenna

nehynoucí vytrvalost' a všestranný pokrok osadník. Od ledna 1905.

jest duchovním správcem osady P. Josef Drbal, a dojíždí také do Tábora,

Wilson a na Dry Creek. Heun ítá 45 rodin.

P. Josef Drbal narodil se v Oseku u Lipníka na Morav. Studoval

celé gymnasium v Perov, na to theologii a vysvcen byv na knze,

byl nkolik let ve staré vlasti kaplanem.

Dne 1. ervna roku 1894. založen tam spolek ,, Katolický Dlník",

první to odvtví v Nebrasce, ítající nyní 55 len. Spolek ten vlastní

velkou spolkovou sífi. Dále je tam . É. K. Jednota Žen Amerických

a Siwlek Oltání.

tyi míle jižn od Heun leží msteko Dry Creek, v nmž jest

menší kostel Nanebevzetí Panny Marie. Postaven byl r. 1881. Na Dry

Creek patí 15 rod\n.
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P. Karel Z. Pt'thl('lI pU80bil ,'Ho,,'ell az do konce roku 1902., 
kdy pi'esazen byl do \""Pfdigris y Nebrasce. 

Ncistupcem jeho ,- Howell stal se P. Antonfn BeducU'-, jenz pusobil 
y Jizni Omaze. 

Teprve y dobe posleclni zarazili v Ho,,'ell :·wobodomyslni Cechove 
hid "Svobodu" (Z. C. B .. J.). 

Th mile od postovni stanice Prahy a t:hnac..:t mil od Schuyler jest 
farni osada Heut1. Je tam kostel, zas,-ecen;)' Nej~·wetej8i 'rrojici. 

Vseobecncl touha pl'vllich ceskych osadniku po sluzbach Bozich brzy 
splnena, nebot' jiz l'. 1R71. -1872. c10jfzdel tam re\T. Ewing z West Point, 
kteryz mfyal Illsi sv. v soukromych by tech a skolnich budovach laskave 
k tOlllU licelu propujcenych. Od roku 1t)73 .. do roku 1875. dosluhoval tam 
P. Fl'. Bobal 7. Plattsmouth. V temze case na"stivil nekoliknit osadn 
dnes jiz zesnuly P. Fr. Sulak. Pak tam dojizdel prayidelne P. Jan A. 
Blaschke z Olean, jenz spravoval osadu od r. 1876 do r. 1879. 

\""e syolane schihi usneseno zaloziti katolicky hfbitoy a postrLYiti 
slusny kostel, k c'emuz dva osadnici (Jan Folda a Vilem Reun) 

. darondi po peti nkrech pozemku. V roce 187t1. pl'ikl'ocili osadnici ku 
sta,-be kostela. N a tehdejSi pomory pHnesli velike obeti, ale s radosti 
llc'astnili se z{tsluzneho dila tohoto a v bl'zkll postaven pekny kostel 
v 1'07.mel'u 30 pl'i GO stopach, jenz na sla,yllost' N ejsvet8jbi Tl'ojice 
sIn ,'nostne vysvecen. 

Po P. Blaschke sp1'avo,valo:-;adu P. Cyril Augllstinsky z Columbus, 
na to P. Fr. rruel'k, S . .I. z Olean. Zatim pO::3ta vena fara a dosazen 
P. Fr. Pold, S. J., dnes na Veleh1'ade 11a 11:oraye. Po llem Hdil osadu 
P. Filip .MalY, S . .I., l'oynez na :Mol'ave, z Crete a pak P. Jos. Ho,'ol'ka 
z Abie do r. 1tH.:l0. Od c"ervwt 1'. 1'-)00. byl duchovnim spravcem y Henll 
P. J. Rodyc a od r. lS9-! do 1'. 1807. P. Jan Vlcek. Od r. 1897. do 1'. 190-1. 
byl fnr(d"em u Nej~v, Trojice P. K. Zak, za nehoz okazalym zpusobem 
l'oku HJ03. slaveno ch-acetipetilete jubileull1 osady a po zasluze ocellena 
nehynoucl vytl'ntlost' <L vbestl'anl1Y pokrok osaclniku. Od ledna 1905. 
jest duchovnim Spl'<lvc('m osad;y P. Josef Drbal, a dojizdi take do Tabora, 
",Vi bOll a na Dry Creek. Heun t.:itct -15 rodin, 

P. Josef Dl'bal nal'odil Sf' y Oseku u Lipnika na 1101'ave. Stucloval 
cele gymnasium v Pi'erov?!, net to theologii a vysY(~cen byv na kn8ze, 
byl nekolik let ve stare vlasti kaplanem. 

Dne 1. cel'n:m 1'oku 18D-1. zalozen tam spolek "Katolicky Delnik", 
pITni to odvet\'i y Xehrasce, citajici nynf ;)5 clenu. Spolek ten vlastni 
velkou 'spolkovou sin. V,Ue je tam C. R. K .. Jednota Zen AmerickYc..:h 
a Spolek Olt{d·ni. 

Ctyi'i mile jizne od Heun lezi mestecko Dry Creek, v nemz jest 
n1(>nS1 kostel Nanebe,-zcti Panny ~Ial'ie. Posta\-en byl r. 18EH. Na Dry 
Creek patH 15 1'0<1\11. 
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Deset mil jihozápadn od Heun jest osada Wilson. V roce 1HW2.

postaven byl na pozemku, darovaném Josefem Mrázkem, kostel, kterýž

zasvcen Pann Marii Ustaviné Pomoci. Pítoinn patí k osad jme-

nované 35 rodin.

Duchovní správu vedli zde knží usazení v Heun. Mimo Oltání
spolek je tu odvtví Katolického Dlníka ítající 30 len.

V témž okresu vznikla kolem roku 1880. eská osada Tábor.

Na zaátku msíce kvtna r. ' 1870. vyjely dva plachtami pokryté vozy

z Omahy. V jednom voze se nalézaly rodiny Jos. F. Šindeláe, Tomá.se

Šindeláe, F. J. Jonáše a Václav Šindelá svobodný. V druhém voze

byla rodina Tomáše Dostála.

Po nkolikadenní jízd a astjším uvá?nutí v potoce — nebo
tenkrát zde most nebylo — zastavily se ony dva vozy, a obyvatelé

jejich se rozložili táborem u potoka ,,Maple", asi pl míle severozápadn
od místa, kde nyní stojí táborský kostel. Tchto pt odvážných pionér
bylo jako pt základních kamen ku zbudování nynjší eské osady
táborské. Základ byl položen, ale kdo dovede ])opsati, co všecko bylo

jim pestáti a vytrpti I

Rodina Dostálova byla v lepších pomrech, nebo jim zbylo nkolik
set dolar, ale tm druhým, po zaplacení útrat spojených se zabíráním

domoviny, zstalo necelých deset dolar, a na to mly žít tyi rodiny

(deset osob) tak dlouho, dokud kus pdy nevzdlají a druhý rok osejí

a pak sklidí. A k tomu mli dohromady jen pár slabých koní a krmení
pro n žádné mimo trávy, potom ,,Fux", jak se jeden z koní jmenoval,

táhl jenom když chtl.

Jiná obtíž byla, vystavt tyi domovy, nebo každá rodina zabrala

80 akr domoviny a dle zákona každý musel na svém postavit njaký
domov. Stavba taková vyžadovala mnoho tžké práce, ale na štstí

nemuselo být do stavby mnoho penz. Obyejn se vyrýpala ve behu
jáma asi 12 stop šíky a 20 stop délky, pes jámu se daly krovy ze

strom, kterých rostlo okolo potoka hojnos, ijes krovy se nakladly

vtve, na to tráva a na vrch hlína nebo drn. Za dvée postaila lísa

podobná žebíku s píkami, což se propletlo povísly z trávy. Do štítu

se obyejn zasadila tabulka skla za 20 cent a dm byl hotov. ' Chlév,

kurník a jiné stavby se stavly tímtéž zpsobem anebo z drnu. Pišel-li

cizinec, hledal komín, aby tam zaklepal na dvée nebo jinak byl by mohl
zaklepat na dvée u chléva nebo jinde. Jen pomalu mohlo se pokraovati
se stavbou, ježto hlavním náiním zde byla lopata a tu mli jenom jednu

spolen.
F. J. Šindelá ml trochu zkušeností v tesaení a ml také njaké

tesaské a jiné náiní a proto se pustil do dlání motyk, vidlí, hrábí,

bran, ale všeho ze deva. Okolo potoku nebyl pažit, ale mkká pda,
a tu se pustil s devnými motykami do kopání a každý kopal na svém
pozemku, jak íkali ,,kopaninu".

Deset mil jihozapadne oel Heun jest osada \VilSOI1. V roce 100:2. 
postHven byl na pozemku, daro'iTanem Josefem J'vidLzkelll, kostel, kteryz 
zasvecen Panne 1ial'ii Ustavicne POlllOCi. PHtoInne pat-i'i k osade jme
novane 35 rodin. 

Duchovni spntvu vedli zde knezi usazeni 'iT Heun. Mimo OlbHlli 
spolek je tu oclvetvi Katolickeho Delnika citajici 30 clenu. 

V temz okresu vZllikla kolem roku 18tlO. ceskH, osada Tabor. 
Ka zacatku lllesice kv.etna r. '1870. vyjely dva plnehtami pokl'yte vozy 
z Omahy-. V jednom voze se nalezaly rodiny Jos. F. SindehlJ-e, rromase 
SindehU'e, F. J. JonH,se a Vaclav Sindelai' svobodllY. V druhem voze 
byla l'odina TOlllase Dostala. 

Po nekolilntdenni jizde a castejsim l1vcl:?nuti v potoce - nebot' 
tenkl'at zde 1110stu nebylo - zastavily se ony dva vozy, a obyvate18 
jejich se rozlozili taborem u potoka "Maple", asi pul mile Sevel'ozeipadne 
od mista, kde nyni stoff tabol'sky kostel. Techto pet od velzny~h pionel'u 
bylo jako pet zelJdadnich kamenll ku zbudovalli llYllej;i ceske osady 
taborske. Zaklac1 byl polozen, ale kdo dovede popsati, co vsecko bylo 
jim pi'estati a vytrpeti ~ 

Roelina DosM,lova byla v lepsich pOlllerecll, nebot' jim zbylo nekolik 
set dolaI'u, ale tem ell'UhlTlll, po zaplaceni l'1tl'at spojellych se zabir{mim 
domoviny, zustaio necelych deset elolaru, a na to mely zit etyl-i rodill,Y 
(deset osob) tak' dlouho, dokuel kus pudy nevzdelaji a chuhy rok oseji 
a pak sklieli. A k tomll meli dohromady jen pal' slabych koni a krmeni 
pro ne zadne nlimo travy, potom "Fux", jak se jeden z koni jmenoYCtl, 
tahl jenom kdyz chtel. 

Jina obtiZ byla, vystavet ctyl-i domovy, nebof ka:~ela 1'0dilla zabl: .. Lla 
80 akru dOllloviny a dIe zakona .kazdy musel na sV8m postavit nejaky 
domov. Stavba taJcova vyzadovala mnoho tezke prace, ale lla stesti 
nemuselo byt do stavby mnoho penez. Obycejne se vyrypala ve bi'ehu 
jama asi 12 stop ;i!'ky a 20 stop delky, pi'es jamll se daly kro'iTy ze 
stromu, kteryeh rostlo okolo potoka hOjllosf, pi'es krovy se nakladly 
vetve, na to trava a lla vreh hlilla llebo drn, Za c1vel'e postacila lisa 
podobna zebfiku s pfickami, eoz se propletlo povHsly z tnivy, Do stitu 
se obycejne zasac1ila tabulka skla za :20 centu a dum byl hotov, . Chlev, 
kurnik a jine stavby se stavely timtez zpusobem anebo z dl'llU. Pi'isel-li 
eizinee, hledal komin, aby tam zaklepal na dvere nebo jinak byl by mohl 
zaklepat na dvei'e u chI eva nebo jinde, Jen pomalu 111oh]o se pokl'acovati 
se stavbou, jezto hlavnim nacinim zde byla lopata a tu llleli jenolll jednu 
spolecne, 

F. J, Sindehtr mel trochu zkusenosti y tesar'eni a mel take nejake 
tesai'ske a jine iutcini a proto se pustil do del ani motyk, vidll, hrabi. 
bran, ale vseho ze di'eva. Okolo potoku nebyl pazit, ale mekki puda, 
a tu se pustil s di'evenymi motykami do kopani a kazdy kopal na svem 
pozemku, j ak Hkali "kopallin u " . 
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Pak nasázeli zeleninu, brambory a též nco kukuice. Všichni,

jak mužští tak ženské, pracovali piln od rána do veera a to jen pi
chleb a káv bez cukru a mléka. Nemli krávy ani slepic, a penz
na koupení také ne. Velkou výhodou pro n byl potok, tenkrát bohatý

na ryby, jež byly jejich poloviním živobytím. Ano i v zim, když potok

zamrzl, prosekali led a voda vynášela menší ryby na povrch ledu.

Bylo zde dosti zve, ale což to plátno, když nebylo cím a z eho
stílet! Nejednou se stalo, že J. F. íiindelá musel klackem vyhánt
jeleny ze zeleniny a brambor.

Nebylo zde školy, nebylo kostela a jeden den byl podoben druhému.

Bylo teba opatrnosti, aby se nespletlo datum. Naši pionéi nevdli,
co se dje ve svt, nebo novin neodbírali a jen zídka kdy dostali

njaký dopis. Na poštu mli 18 mil. Všední den to ješt ušlo, ale

v nedli, kdy nepracovali, se jim moc stýskávalo a snad by byli opustili

tuto tenkrát pouš, kdyby byli mli peníze na zpátení cestu. Aby dlali

rozdíl mezi pátkem a svátkem, ujednali mezi sebou, že se vždy v nedli
a ve svátek dopoledne sejdou u ,,Strýka" (jak nazývali J. F. Šindeláe)

a oslaví den svátení zpvem a modlitbou.

Když se tak prvn sešli, uvidli na stole malý otláíek ozdobený
kvítím, za ním stál kíž udlaný ze dvou dívek a malý zvonek, vážící

asi pl libry, který náhodou ,,Strýek" pivezl s sebou z Chicaga, byl

zavšen u stropu na jedné krokvi, aby v píhodný as konal službu.

To když vidli, byli všichni dojati, žádný ale slova nepromluvil a každý
obrátil se v jinou stranu, aby ukryl slzy. Kdyby tak náhodou byl šel

cizinec okolo ,,Strýkova" dríiáku, byl by slyšel zpívat ranní píse:
,.Minula noní hodina". Po dokonení písn F. J. Jonáš peetl evan-

gelium. Pak se zpívala píseíi ped kázáním ,,Ote náš, milý pane",

naež opt Jonáš pedítal z knihy výklad na tu nedli. ,,Str3'ek"

potom íkal modlitby ke mši svaté a pi pozdvihování a pijímání Josef

(,,Strýkv" syn) tajn škubl za provázek visící od zvonku, a jakmile

se zvonek ozval, všichni hned klekli, pokižovali se a bili se v prsy.

Tak se obyejn zpívaly nkteré známé písn mariánské a konen se

nkdo modlil ,,Andl Pán", pi emž Josef zase rozhoupal ten ,, velký"
zvon. Od té doby se každý v osad tšil na nedli a všichni hledli

njakým novým zj^sobem pispt k oslav nedlní pobožnosti.

A když po tech letech více ech se zde usadilo a veejná
škola byla postavena, scházívali se ve škole; jelikož pak nebylo daleko

žádného kostela, picházeli sem na ,,modlení" ze vzdálenosti deset až

dvanáct mil. V této škole bylo mnoho písní zpíváno, které nebyly
nikdy uveejnny ve zpvníku nebo byly skládány v osad a vtšinou
za pluhem. Konen, když osada již ítala asi 40 rodin hlásících se ke
katolické víe, ozývaly se tu a tam hlasy, postaviti kostel a aspofl obas
zde míti mši svatou. Myšlenka ta stala se skutkem. Kostel postaven

a zasvcen Jménem Panny Marie.
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Pak nasazeli zeleninu~ bl'ambol'Y it tez neeo kukul'ice. Vsichni, 
jak muzstf tak zenske, pracovali pUne od rana do Veeel'a a to jen pH 
chlebe a IGtve bez cukru a mleka. Nemeli kntvy ani slepie, a penez 
na koupenf take ne. Velkou vyhodou pro ne byl potok, tenkl'at bohaty 
na r;yb;y, jez byly jejich polovicni1l1 zivobytim. Ano i v zime, kdyz potok 
zamrzl, prosekali led a, voda vynasela 1l1enbi ryby na povl'ch ledu. 

Bylo zde closti zvere, ale coz to platno, kdyz nebylo ('im a z ceho 
stNlet! Nejednon se sta.lo, ze J. P. Sindel{d" mnsel klackem vylutnet 
jeleny ze "'zeleniny a bl'ambor. 

~ebylo·zde skoly, nebylo kostela a jeden den byl podoben druIH~mu. 
Bylo tr'eba opatrnosti, aby se nespletlo datum. Nasi pionefi nevedeli, 
co se deje ve svete, nebo novin neodbirali a, jen zHelka kdy dostali 
nejtl.kY eJopis. N a postu meli 18 mil. Vsedni den to je?;,te usIo, ale 
v necleli, kdy nepraeovali, se jim moe styslntvalo a snad by byli opnstili 
tuto tenkrat poust', kdyby byli meli penize na zpatecni cestu. Aby elelali 
rozdil mezi patkem a svatkem, ujednali mezi sebou, ze se vzdy v nedeli 
a ve svatek dopoledne sejdou u "Strycka" (jak nazyvali J. F. Sindelar'e) 
a oslavi den svatecni zpevem a modlitbou. 

Kdyz se tak prvne sesli, uvideli na stole maly othtHeek ozdobeny 
kvitim, za nim sta'! kHz udelany ze dvou dHvek a maly zvonek, vaziei 
asj piiI libry, ktery nahodou "Stl'yeek" pHvezl s sebou z Chieaga, byl 
zavesen u stropu na jedne kl'okvi, aby v pfihodny cas konal sluzbu. 
rro kdyz videli, byli vsichni dojati, z/:l,elny ale slova nepl'omluvil a kazdy 
obratil se v jinou stranu, aby ukryl slzy. Kdy.by tak mthodou byl sel 
c:izinee okolo "Stryekova" drfhl,ku, byl by slysel zpivat ranni pisefi: 
,.).1inula noeni hodina". Po elokonceni pisne F. J. Jonas precetl evan
g-elium. Pak se zpivala pisefi pred kazanim "OtCe nas, mily pane", 
nacez opet Jonas pI'edcital ~ knihy vyldad na tu nedelL "Stl'yeek" 
potom Hkal modlitby ke mSl svatc a PI'l pozdvihovani a pi"iji1l1ani Josef 
("Stryckiiv" syn) tajne skubl za provazek visiei od zvonku, a jalnnile 
se zvonek ozval, vsichni hned ldekli, poldizovali se a bili se v prsy. 
rrak se obycejne zpivaly nektel'e zname pisne mal'htnske a konecne se 
n(Jkdo modlil "Andel Pane", pI'i cemz Josef zase rozhoupal ten" velky" 
zvon. Od te doby se kazdy v osae1e tesil net nedcli a vsichni hledeli 
n{·jakym novY111 zpusobem pi"ispet k oslaye ncdelni PObOZllosti. 

A kdyz po tr'ech leteeh vice Cechii se ~de usadilo a yere.lna 
skola byla postavellH, sclutziyali se Vp skole: jelilw~ pak llebylo daleko 
zadneho kostela, pi'ichazeli sem neL "moc11eni" ze yzdi:llenosti c1eset az 
d\'anact mil. V teto skole bylo mnoho pisn! zpi\'{mo, ktel'e nebyly 
nikdy uver'ejn?my ye zpen1fku nebo byly skl{td{my v osac1e a YetSilloll 
za pluhem. Konecne, kdyz osac1a .ii~ citala asi 40 rodin hlasicich se ke 
katolicke ,"ii'e, ozyvaly se tu a tam hlasy, postaviti kostel a Hspofi obeas 
zap mi~i msi sYatOl1. ~fy::;lenka ta stal:~ se skutkem. Kostel postaven 
a zasn'lcen .Tmenem Panny Mal'i('. 
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Bylo by tžko vypisovat jména všech úd a zakladatel kostela,

nebo pi nejlepší vli by se nkterá jména vynechala, a proto bude

lépe udat jenom jména tch pedák, bez kterých by se tžko byl kostel

stavl: Jsou to: Josef Šindelá (otec F. K. Šindeláe), Jos. P. Šindelá

(otec -J. B. Šindeláe), Josef Kašpar, J. B. Svoboda, Josef Krajíek,

Jan Prša a jiní.

Místo pro kostel, ti akry, daroval Jos. Šindelá. Stavitelem byl

J. P. Šindelá za pomoci všech osadník. První peníze složil Josef

Šindelá. První fru cihel pivezl Josef Kašpar, první fru díví

Josef Krajíek. První cihlu položil (na jihozáp. rohu) J. B. Šindelá.

První hebík zarazil J. P. Šindelá. První vnec uvila (když se postavil

první pár krov) Barbora Hájková (nyní manželka F. K. Šindeláe).

První mši sv. sloužil P. F. Tuerk dne 15. záí 1880. Týž den také kostel

posvtil a nazval osadu jménem ,,Tábor".

Pi první mši sv. zpívali, pokud je možno se pamatovat, následující

zpváci: Josef Krajíek, J. F. Krajíek, J. B. Šindelá, Josef Prša,
a Marie Hronová (nyní manželka Fr. Šebka). První v Táboe byl

poktn František Šindelá (syn J. B. Šindeláe), první oddáni byli

J. F. Krajíek s Annou Vlasákovou, první dítko pohbeno bylo J. B.

Svobody. První z dosplých pohben dárce místa pro kostel a hbitov
Josef Šindelá.

Z tohoto kostela snad vyšlo první procesí v Americe dle eského
zpsobu, pi emž družiky nesly sochu Panny Marie na trunku. Tak
se putovalo na pouti do Olean a do Heun. Vondruškova kapela

vodívala procesí.

Od té doby již pisluhovali do táborského kostela P. Jos. Hovorka,
P. Jan Hodyc, P. Jan Vlek, P. Karel Žák a nyní tam dojíždí P. Josef

Drbal z Heun. Dnes osada táborská ítá asi 80 úd.
Je tam spolek ,, Katolická Jednota sv. Václava", jenž vlastní

prostrannou spolkovou sífi poblíže kostela. Dále je tam ženský spolek

Panny Marie.

Ze všech táborských zakladatel, kteí dnes patí ke kostelu

v Táboe zbývá jenom šest a sice: Tomáš Šindelá, Václav Šindelá,

J. B. Šindelá, J. B. Svoboda, Jos. Krajíek a Jan Dostál. Ostatní bu
zemeli a místa jich zaujaly dítky, anebo se odsthovali.

Když byl táborský kostel postaven do rovnosti, svolal stavitel

Jos. F. Šindelá více soused, aby na druhý den pišli pomoci zvednout
krovy. Jaké bylo však jejich pekvapení, když spatili ráno, že co za

14 dní postavili, bylo vše zboeno a díví daleko rozmetáno vtrem,
který v noci ádil. Šindelá již byl na míst a snažil se dostati trámy
zpt na podezdívku, ale tentokrát se mnohým nezdálo pomoci jemu.

Ba nkteí dokonce navrhovali, aby se nestavlo, díví prodalo a o peníze

aby se údové rozdlili. Tu však vystoupil Josef Krajíek se slovy:

,,Ku pedu za mnou! Bh nás jen zkouší I On dopustí, ale neopustí!"
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Bylo by tezko vypisovat jmena ysech uelu a zakladateHi kostela, 
nebot' pri nejlepsi Yllli by se nekteni jmena vynechala, a proto bude 
Iepe udat jenom jrnena tech pi-eehikll, bez kterych by se tezko byl kostel 
stavel: Jsou to: Josef Sindelar (otec F. K. Sindehire), Jos. F. Sindelar 
(otec .J. B. SindelaJ-e), Josef Kaspar, J. B. Svoboda, Josef Krajicek, 
Jan Prllsa a jini. 

Misto pro kostel, tH akry, daroval Jos. Sindelar. Stavit~lem byl 
_ J. F. Sindelai- za pomoci vsech osadnikll. Prvni penize slozil Josef 

Sindelar-. Prvni fllru cihel pHvezl Josef Kaspar, prvni flll'u eli-ivi 
Josef Krajicek. Prvni cihlu polozil (na jihozap: rohu) J. B. Sindelar. 
Prvni hi-ebik zarazil J. F. Sindelar-. Prvni venec uvila (kdyz se postavil 
prvni par krovll) Barbora Hajkova (nyni manzelka F. K. Sindelai-e). 
Prvni msi sv. slouzil P. F. Tnel'k dne 15. zaN 1880. Tyz den take kostel 
posvetil a nazval osaclu jmenem "Tabor". 

PH prvni msi sv. zpivali, pokud je mozno se pamatovat, nasledujicf 
zpevacl: Josef Krajicek, J. F. Krajicek, J. B. Sindelai-, Josef Prll.sd. 
a :Marie Hronova (nyn{ manzelka Fr. Sebka). Prvni v Tabore byl 
pokrten Frantisek Sindelai- (syn J. B. Sindelar'e), prvni odd ani byli 
J. F. Krajicek s Annou Vlasakovou, prvni ditko pohi'bel1o bylo J. B. 
Svobody. Prvni z dospelych pohrben darce mlsta pro kostel a hrbitov 
Josef Sindelai-. 

Z tohoto kostela snacl vyslo prvni procesi v Americe cUe ceskeho 
zpllsobu, pH cemz druzicky nesly sochu Panny 1farie na trllnku. Tak 
se putovalo na pouti do Olean a do Heun. Vondruskova kapela 
vodivala procesi. 

Od te doby jiz pNsluhovali do taborsln~ho kostela P. Jos. HO\70rka, 
P. Jan -Hodyc, P. Jan Vlcek, P. Karel Zak a nyni tam dojizdi P. Josef 
Drbal z Heun. Dnes osada taborska cita asi 80 udll. 

Je tam spolek "Katolicka Jednota sv. Vaclava" , jenz vlastni 
prostrannou spolko\TOU sift poblize kostela. Dale je tam zensk;y~ spolek 
Panny Marie. 

Ze vsech taborskych zakladatelll, kteff dnes patti ke kostelu 
v Tabore zbyva jenom sest a sice: Tomas Sindelai-, Vaclav Sindelar, 
J. B. Sindelai', J. B. Svoboda, Jos. Krajicek a Jan Dostal. Ostatni bud' 
zemi'eli a mista jich zaujaly ditky, anebo se odstehovali. 

Kdyz byl taborsky kostel postaven do rovnosti, svolal stavitel 
Jos. F. Sindelar vice sousedu, aby na druhy den pfisli pomoci zvednout 
krovy. Jake bylo vsak jejich prekvapeni, kclyz spatrili rano, ze co za 
14 dni postavili, bylo vse zboreno a dffvi daleko rozmetano vetrem, 
ktery v noci i'adil. Sindelar jiz byl na miste a snazil se dostati tramy 
zpet na podezdivku, ale tentokrat se mnohym nezdalo pomoci jemu. 
Ba nekteff dokonce navrhovali, aby se nestavelo, dfiv.i proc1alo a 0 penize 
aby se l1Clove rozdelili. Tu vsak vystoupil Josef Krajicek se slovy: 
"Ku pr'eclu za mnou! Bllh nas jen zkousi! On dopusti, ale neopusti!" 
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a i)i slovech tch se pustil do odklízení trám a za ním i ostatní.

Za nkolik dní bylo zase dokonáno, co vítr opozdil.

O 14 rok pozdji: U Šindelá je smutno. „Strýek", který již

asi 14 dní postonával a byl ped nkolika dny zaopaten svátostmi

umírajících, oznámil dnes, že asi se rozlouí se svtem, akoliv prý žádné

bolesti necítí. Bylo to v pátek asn ráno, dne 7. prosince roku 1894.

,.,Strýek" povídá: ,,Otevete dvée". Bratr nemocného, Václav, otevel
dvée a" v tom vbhla kepelka dovnit. Udiven všichni hledli na
ptáka a ekli to též nemocnému, kterýž odvtil: ,,Chyte kepelku
a podívejte se, nemá-li nkde peraženou nohu". Chytili ji a skuten
vidli, že má na jedné nožice (s\al) znamení zlámaniny. Nemocný na
to pravil: ,,Tenkrát, když nám vítr rozmetal kostel, našel jsem tuto

kepeliku s peraženou nožikou a ješt jinak porannou, snad ji nkteré
prkno vtrem nesené zasáhlo. Vzal jsem ji dom a dali jsme jí nožiku
do deštiek a peovali o ni. Když pak mohla již bhat a létat, donesl jsem

ji na ,,Tomšovu strž", zde jsem ji pustil a ona letla smrem ke kostelu.

Dnes mi jde podkovat a rozlouit se mnou". Pohladil ješt kepelku
a poruil, aby ji pustili do zahrady a ekl: — ,,Jdi a já také pjdu" —
a šel; za nkolik hodin vypustil duši. Táborský kostelíek ztratil

kostelníka a osada osadníka.

Mnoho a mnoho by se dalo napsat o zkušenostech prvních osadník.
Každý zaátek je zlý, ale zde byly zaátky ve ,, velkém".

Tolik sdluje o táborské osad osadník J. B. Šindelá. Uvádím
toto doslovn, ponvadž správn a vrn jsou ve vypravování tom
vylíeny strasti prvních eských osadník v Nebrasce, ale zárove i jejich

pevná odhodlanost' a bodrá mysl.

V okresu Colfax žije dnes 1100 eských rodin.

eské ONady y okresu Do(li;e.

Od okresu Colfax východn leží okres Dodge, v nmž jest jedna

vtší a ti menší eské osady. Vtší osada je ve msteku Dodge
(554 obyv.) a jeho okolí v severozápadní ásti okresu; menší osady jsou

pak v okolí vesniky Snyder, kde jest asi 10 eských rodin; u msteka
Scribner asi 8 eských rodin a v mstysi North Beiid (1010 obyvatel),

kde pebývá '1'1 eských rodin a též je tam spolek ,,Mora\^slvá Orlice"

(Z. . B. J.).

Do okresu Dodge poali se echové sthovati koncem let šedesátých

a pišli tam nejdíve: Frant. Uhlík, Frant. Spindler, Jo.sef Roubínek,

Josef Pernt, který narodil se roku 1824. v obci Starkoi u Tábora a do

Nebrasky pibyl roku 1H67. a Frant. V. Korná (nyní v Howell), rodilý

ve Štpánov Lhot u Vlašimi, na jehož pozemku stojí msteko Dodge,

založené r. 188tí. V nm a jeho okolí bydlí asi 160 eských rodin.

V Dodge založili svobodomyslní echové ád ,,Boivoj" (. S. P. S.)

a spolek ,,Jan Amos Komenský" (Z. . B. J.).
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a pH sloyech tech se pustil do odklizeni tnlm{\ a za nim i ostatni. 
Za nekolik dni bylo zase dokomino, co vitI' opozdil. 

o 14 l'oldi pozdeji: U Sindel:H'u je smutno. "Stryc'ek", ktery jiz 
asi 1-1 dni postonasal a byl pi'ed nekolika dny zaopatl'en s,Tatostmi 
umirajicich, ozmimil dnes, ze asi se l'ozlouci se svetem, ackoli'iT pry zadne 
bolesti neciti. Bylo to v patek casne 1'(1nO, dne 7. prosillce roku 1894, 
1.,Strycek" pO"ichl,: "Otevl'ete dvel'e". Bratr nemocneho, Vliclay, otevl'el 
dYel'e a' y tom vbehla ld-epelka dovniti'. UdhTene vsichni hledeli na 
pkika a l'ekli to tez nemocnemu, kteryz oc1vetil: "Chyt'te ki'epelku 
a podi\Tejte se, nema-Ii nekde pl'erazenou nohu". Chytili ji a skutecne 
videli, ze 111a na jedne nozicce (s,al) znameni zlamaniny. Nemocny na 
to pl'avil: "Tenluat, kdyz nam vitI' l'ozmetal kostel, nasel jsem tuto 
Id-cpelicku s pl'erazenou nozickou a jeste jinak pOl'anenou, snad ji nektere 
prkno "etrem nesene zastihlo. V zal jsem ji domu a dali jsme ji nozicku 
do desticek a pecovali 0 ni. Kdyz pak mohla jiz behat a letat, donesl jsem 
ji na "Toll1so,-U strz", zde jsem ji pustil a ona letela smerem ke kostelu. 
Dries rni jde poc1ekovat a rozlou6t se mllou". Pohladil jeste ki'epelku 
a porucil, aby ji pustili do zahrady a i'eld: "Jeli a ja take pujdu" -
a sel; za nekolik hodin vypustil dusi. Taborsky kostelicek ztratil 
kostelnika H osada osadnika. 

1\fnoho a mnoho by se dalo napsat 0 zkusenostech prvnich osadlliku. 
Kazdy zacatek je zly, ale zcle byly zacatky ve "velkem". 

Tolik sdeluje 0 taborske osade osadnik J. B, Sinclelai'. Uvadim 
toto dosloyne, ponevaclz spnlvne a verne jsou ve vypra'i'ovani tom 
vyliceny stl'asti prvnich ceskych osadniku y Nebrasce, ale zarovefi i jejich 
pevn{t odhodlanost' a bodra 111YS1. 

V okresu Colfax zije clnes 1100 ceskych rodin. 
• • 

<Jeske osady Y 0 krcsn Dodg·c. 
Od okresu Colfax vychodne lezi okres Dodge, v nemz jest jedna 

vetsi a t]"i mensi ceske osady. Vet;i osada je ve 1nestecku Dodge 
(~54 oby,-.) a jeho okoH v sevel'ozapadni casti okresu; menSl osady jsou 
pak y okoli vesnicky Snyder, kde jest asi 10 ceskych rodin; u mestecka 
Scribner asi 8 ceskych rodin a v mestysi North Bend (1010 oby,'atelu), 
kde pl'eby,-u 22 ceskych l'odin a tez je tam spolek "Mora\'~lra Orlice" 
(Z. C. B. J.). 

Do okre~u Dodge pocali se Cechoye ~tehovati koncem let sec1esat.ych 
a pl'i~li tam nejdH\-e: Frant. Uhlfk, Fl'ant. Spineller, Josef Rouofnek, 
Josef Pernt, ktery narodil se roku 18:2-1. ,T obci Sta1'koci II 'rabora a, do 
Nebrask.r pi'ibyl roku 1867, a Frant. V. Korna (nyni v Howell), rodily 
ve Step1:tno,-e Lhote u Vlasimi, na jehoz pozemku stoji mestecko Dodgf', 
zalozelle 1'. lHHu. V 11elll a jeho okoli bydli asi 160 ceskych rodin. 

V Dodge 7.alozili syobodol11yslni Cechon~ hid "BoHyoj" (C. S. P. S.) 
a ~polek ".Jan AlllO~ Komensky" (Z. C. B. J.). 
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Katolití echové mají tam kostel, vystavný r. 1892. za 5000 dolar,

pak faru za 1500 dolar. Starý kostel, který vystavn byl r. 1884., ti

míle od nynjbího msteka Dodge, byl r. 1889. do msteka pesthován
a používá se ho za ósadní .školu a shromáždišt eských katolických

spolk, jichž jest tam nkolik. Mimo to založili tam katolíci roku 1900.

„tenáský klub Jablonský", který má pknou knihovnu a má pes
50 len.

Dále má tam divadelní družstvo malou sin a hbitovní národní

(svobodomyslný) spolek vystavl si také nedaleko msteka Dodge malou

spolkovou budovu.

O O O

O O o

o o o

o o o
Rl'v. .lan Štpán Brož.

Místním knzem je P. Jan Štpán Brož. Tento se narodil dne
25. prosince roku 1865. v Kardašov eici v jihovýchodních echách,
kdež jako chlapec chodil do normální školy. Gymnasium studoval

v Jindichov Hradci a bohosloví ve Štýrském Hradci a v Churu. Na
knze vysvcen 14. ervence r. 1889.

Urené místo v Americe, v Chadronu v západní Nebrasce, nastoupil

1. kvtna r. 1890. Po té psobil v St. Paul v Nebrasce a od r. 1894.

spravuje eskou osadu sv. Václava v Dodge.

Se zvláštní zálibou vnoval se studiírr starých indiánských kmen,
kteí na západ a severozápad žili a žijí. Z tohoto oboru napsal více

statí, za které byl jmenován inným lenem nkolika ,amerických dje-
pisných spoleností.
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Katolicti Cechove majf tam kostel, v~?sta veny r. 1b92. za 5000 dolan'l, 
pal;:: faru za 1500 dolal'lL Stary kostel, kterJ~ vystaven byl r. 1884., tfi 
mile od nynej;iho mestecka Dodge, byl r. 1889. do mestecka pl'estehovan 
a pouziva se ho za osac1ni ;kohl a shromazcliste eeskJ~ch katolickych 
spolkfi, jichz jest tam nekolik. 1\limo to zalozili tam katolici roku H)OO. 
"Ctena.l'skY Idub JablonskY"l ktel'Y ma peknou kniho\?llu a ma pres 
50 clenu. 

Dale ma tam clivadelni druzst\'O malou sin a hfbitovni narodni 
(svobodomysln.)r) spolek v,YstHvel si take lledaleko mestecka Dodge malou 
spolko\'ou budoyu. 

I 
I 

I 
J 

o 

o o 

o o 

o o o 

o o o 
nc\'o .Jail :-.tepllo Rl'oz. 

Mistnim kllezem je P. Jan Stepan Broz. Tento se naroclil dne 
25. pl'osince roku 1865. v Kardasove Reeici v jiho\'ychodnich Cechaeh, 
kclez jako chlapee chodil do norm~Unf ~koly. Gymnasillm studoval 
v Jindl'ichove Hradci a bohoslovi ve StYl'skem Hradci a v Churu. Na 
kn~ze vysvecell 14. cen'ence 1'. 1889. 

Urcene misto v Ame1'ice, v Chad1'onu \. zapadni Nebrasce, nastoupil 
1. h:vetna 1'. 18£10. Po te pusobiJ v St. Paul \' Xeb1'asce a od 1'. 1894. 
spl'CLYuje ceskou osadu sv. Vaclava v Dodge. 

Se zvhistni zalibou venoyal se stucliilr sta1'ych indianskych kmenu, 
ktefi na zapacle a severozapade zili a ziji. Z tohoto oborll napsal vice 
stati, za kte1'e byl jmenO\'an cinllJ~m clenem nekolika .americkJ~ch cleje
pisnych spolecnosti. ----
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eské osady v okresu uiiiiiii;.

S okresem Dodge sousedí na sever okres Cumitig, v nmž rovnž
200 eských rodin jest usazeno. Jeho okresním sídlem je msto Westpoiat,
které má 1,890 obyv., mezi nimiž jest 36 eských rodin.

Ve mstekách Wisner a Beemer je 45 eských rodin a 119 rodin

farmaí v okresu.

Sín nebo kostela v okresu Cuming echové nemají. Katolíci

chodí do kostel nmeckých a svobodomyslní krajané založili v Beemer
ád ,,Jaroslav" (. S. P. S.) a ád „Neruda" (Z. . B. J.). O eském
ruchu v okresu tom není potuchy.

První echové pišli do okresu toho roku 1868. a byli to: Josef

Bezina, Dominik Brázda a Frant. Klaudy.

Roku 1869. pisthovali se pak do Westpoint Frant. Vala (již

zemelý), Jan edík a Josef Zajíek, jenž se narodil roku 1829. v Mišo
vicích u Mirovic a do Ameriky pijel r. 1856. Syn jeho Josef Fr. Zajíek
byl pokladníkem okresu Cuming po dv lhty a okresním písaem byl

Vojtch Vala.

eské osady y okresu Cass.

Rovnž tak velký poet eských rodin bydlí w okresu Cass a to

ve mst Plattsmouth, jež má 4,964 obyvatel. Je tam ád ,,Tyrš"

(Z. . B. J.), r. 1892. založená ,,Tlocviná Jednota ,, Sokol", katolický

kostel Panny Marie sv. Ržence, Katol. sokolský sbor a sokolská sífi.

Místním faráem byl P. Josef Bartík, jenž se narodil 13. ledna 1857.

v Dolním Záhoí u Písku, kde vychodiv gymnasium, byl po ukonených
studiích bohosloveckých v eských Budjovicích vysvcen na knžství
16. ervence r. 1882. a to zvnlým biskupem J. V. Jirsíkem.

P. Josef Bartík (než do Plattsmouth pibyl) kaplanoval v echách
a byl faráem ve Stangelville, Wis. a v Milligan, Nebr. Z Plattsmouth

dojíždl do Lincoln, kde je též eský kostel. Po nm byl tam faráem
P. J. Haník.

Nkolik vtších osad eských jest též ve stední Nebrasce, a to

v okresích Howard, Valley a Buffalo.

eské «isady v okresu Howard.

v okresu Howard [)oali se echové usazovat nejprve ve Waršaw,
šest mil západn od msta St. Paul, jež má dnes 1500 obyvatel a je

sídlem okresu.

Tam pišel z jara roku 1875. první ech, Martin Vacek. Týž se

narodil r. 1827. v obci Lažišti u Prachatic, kde ml pkný selský statek.
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f~eske ()sa~ly Y o](resll CIlIning. 

S okresem Dodge sousedi na seyer okres Cuming, v nemz rovnez 
200 ceskych rodin jest usazeno. Jeho okresllim sidlem je mesto Westpoint, 
ktere ma 1,890 ob;yv., mezi nimiz jest 36 ceskych rodin. 

Ve mesteckach Wisner a Beemer je 45 ceskych rodin a 119 rodin 
farmaH v okresu, 

Sine nebo kostela \r okresu Cuming Cechove nemaji. Katolici 
chodi do kostelu nemeckych a svobodom;yslni krajane zalozili v Beemer 
l'ad "Jaroslav" (C. S. P. S.) a l'ad "Ne1'uda" (Z. C. B. J.). 0 ceskem 
ruchu \T ok1'esu tom neni potuchy. 

Prvni Cechove pl"i5li do okresu toho roku 1868. a b;rli to: Josef 
Bl'ezina, Dominik Brazda a Frant, Klaudy. 

Roku 1869. pl-istehovali se pak do Westpoint Frant. Vala (jiz 
zeml'ely), Jan Cedik a Josef Zajicek, jenz se narodil roku 1829. v Miso 
vicich u Miro\Tic a do Ameriky pl-ijel r. 1856. Syn jeho Josef Fr. Zajicek 
byl pokladnikem okresu Cuming po dve lhftt;y ct okresnim pisal'em byl 
Vojtech Vala. ------.. ~~--------

Ces](c osady Y oh resu Cass. 

Ro\rnez tak \TE'lky pocet ceskych rodin b;ydli w okresu Cass a to 
ve meste Plattsmouth, jez ma 4,964 obyvatelfl. Je tam l'ad "Tyrs" 
(Z. C. B. J.), 1'. 1892. zalozemi "rrelocvi{ma .Jednota "Sokol", katolicky 
kostel Pann;r Marie sv. Rul.ence, Katol. sokolsky sbo)' a sokolska sift. 

1fistnim fanii'em byl P. Josef Bct1'tik. ;jenz se narodil 13. ledna 1857, 
v Dol11im Zethol'l u Pisku, kc1e \7chodhT g~Tmnctsiull1, b;yl po ukoncenych 
studiich bohosloY(~ckyC'h \ T Ceskych BudejoYicich \rYS\Tecen ll~t knezstvi 
16. cE'l'\Tence r. 1882. a to zvecnelYll1 biskupell1 J. y ... JirsikE'll1. 

P. Josef Bartil\: (nez do Plattsmouth pEbSI) kaplano\Tal v Cechach 
a byl fal'al'em \Te Stangel\TillE', ",Vis. a v "Milligan, Nebr. Z Plattsmouth 
dojil.c1el do Lincoln , kde.ie tel. ('esky kostel. Po nem byl tam fi:Ll'al'em 
P. J. Han?:ik. 

Xekolik yetSfch osac1 cesk.)~ch jest tez \TO :-;ti'edni ~ebl'asce, a to 
Y okl'esich HO\Y<1l'd, Valley a Buffalo. 

V okresu Howard pOl;ali so Cechon~ u~aZO\Tat lH!jpn'e \Te Warsawe, 
sest mil z{llmdne oel mesta St. Paul, .iez ma dnes L")OO ob;yyateh1 a je 
sidlem oluesu. 

Tam pl'ispl z jal'Cl l'oku 11)73. pl'Ylli Ceeh, :2\'ial'tin Vacek. Tyz se 
narodil 1'. 1"\~7. Y obci Lazisti u Pl'ueha tic, kc1e lllel pekny selsky statek. 
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Roku 1><7B. pibyl do Ameriky, usadiv se nejprve u Sv. Benedikta

nedaleko Nové Prahy v Minnesot. Zaídil si tam hospodu a zárovefi

sedlacil. Ml nkolik syn, z nichž Jan pebývá v Nové Praze, Minn.,

kde zvolen byl do zákonodárný. Druzí synové odsthovali se s otcem

do Nebrasky na pozemek vzdálený šest mil od St. Paul.

Martin Vacek zemel 15. srpna 1881. na lodi ,,Bohemia", na cest

do vlasti. Byl vždy horlivým katolíkem, upímným mužem a dobrým
echem.

Kostel sv. Václava v Xetolicích (Geranium), Valley Co., Xebr.

Za Vackem pibyli roku 1876.: Matj Bláha, Josef Princ, Josef

a Jan Holekové, Josef Trubl, Vojtch Ševík, Antonín Chalupský,

Jakub Suchánek, František Manasil, JSIartin Papoušek, Jan Franci

a zemelý Frant. Bárta, který se psával Bartle a míval v St. Paul

pkný obchod se smíšeným zbožím.

Již roku 1877. vystavn ve Waršaw malý devný katolický eský
kostel a zasvcen sv. Václavu: roku 1900. pak vystavn tam nový

úhledný kostel z cihel a náleží k nmu 80 akr pozemku. Kostel stojí

na vršku a kolem nho rozkládají se eské farmy.
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Roku 1870. pHb;yl' do Ameriky, usadiv se nejprve u Sv. Benedikta 
neclaleko Xove Pl'ahy v ~Iinnesote, ZaHdil si tam hospodu n zarovefi 
sedlncil. ~Iel llekolik s;ynu, z nichz Jan pl'ebyy~t ,r Non~ Praze, ~1inn" 

kde zvolen byl do zakonochirny. Druzi synove odstehonlli se S otcem 
do Xebrasky nn pozemek vzehtlellY sest mil od St, Paul. 

~Iartin Vacek zemrel 15, srpna 1881. na locH "Bohemia", na ceste 
do ,-lasti. Byl vzdy horlh'sm katolikem, upl-lmnym muzem a dobrym 
Cechem, 

KOitel l-,\'. '":ich1.\·a '" Xetolidrh (Gei'anium), Yalle~' Co .. Xebt'. 

Za Yaekem pl'ibyli roku 1,c;76.: ilIatej Blaha, Josef Prine, Josef 
a Jan Holeckon3, Josef Trubl, \~ojtech SeYCik, Antonln Chalupsky, 
Jakub SucluillCk, Fl'antisek ~1allasil, ~lartin Papousek, Jan Francl 
a zeml'ely Frant. Barta, kter'y~ se psaYCll Bartle a miyal v St. Paul 
pekny obc:hod se smiSenJ~m zboZim. 

Jiz roku 1877. vysta "en ye ,Yal'sa,Ye mal'y~ clfeveny katoli(~ky cesky 
kostel a zasyecen S'". Vaclayu: roku 1900. pak ,"ystaYE:~n tam noyy 
llhledny kostel z cihel a nalezl k llellin SO akru pozemku. Kostel stoji 
na 'Tsku a kolem nella rozkhidajl se ceske fanllY. 
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Ve mst St. Paul jest též cihlový katoliclíý kostel, který byl

vystavn roku 1885.

Prvním stálým knzem tamním byl P. Jan Štpán Brož, jenž býval

díve v Chadron a nyní je v Dodge v Nebrasce. Pišel do St. Paul

koncem roku 1890. Po nm tam nastoupil r. 1894. P. Josef Chundelák,

nyní v Jižní Omaze.

Po jeho odchodu v listopadu r. 1902. ujal se správy tamní osady

P. Josef Macourek, jenž se narodil 5. íjna 1867. v Troubkách u Perova.
Gymnasium studoval v Perov a bohosloví v Lovani, kde byl vysvcen
na knžství r. 1892. Téhož roku pibyl do Omahy a r. 1893. stal se

duchovním správcem smíšené osady v Creighton v okresu Knox, Nebr.,

odkudž dosluhoval do Verdigris v Nebrasce. V srpnu r. 1901. uvázal se

pak ve správu této eské katolické obce, kde pobyv až do konce r. 1902.,

dosazen byl do St. Paul.

Katolická osada v St. Paul není však ryze eská, skládajíc se

z Cech, Polák, Iran a Nmc a tamní knz dosluhuje nejenom
do Waršawy, ale i do Ravenny v okresu Buffalo.

Krom v St. Paul a ve Waršaw jsou v okresu Howard ješt ti
katolické osady polské (Poznafi a Chojnice nedaleko vesniky Farwellu

a Elba) a jedna nmecká v St. Libory. Všechny tyry osady mly ješt
roku 1900. své stálé knze, proto také svobodomyslný živel nezapustil

tam nižádných koen a to jak v okresním mst St. Paul, tak i na
venkov, jenž je hust polským lidem obydlen.

eských rodin jest v St. Paul 29 a v celém okresu Howard 200,

jež pocházejí z áslavská a Budjovická.

Dlužno ješt podotknouti, že v olvresu Howard byl po 6 let písaem
Karel V. Svoboda (populista) a po 2 léta Frant. Polanský (republikán),

jenž se narodil 3. íjna roku 1864. na Kladn u Prahy a má v St. Paul

lékárnu. Šerifem byl po 4 léta Tomáš Lahovec (republikán). ,

eské osady v okresu Yalley.

Severozápadn od okresu Howard leží okres Valley, v nmž dnes

žije 240" eských a moravských rodin.

Prvním echem, jenž odhodlal se vydati na výzkumnou cestu do

okresu Valley, byl Matj Vacek, nejstarší syn zvnlého Martina Vacka
z Lažišt u Prachatic. Týž roku li-^Tr). odsthoval se z okresu Scott

v Minnesot (bydlil na farm nedaleko Nové Prahy) se svým otcem

a bratry na pozemek nedaleko msta St. Paul v Nebrasce, odkudž

roku 1878. odešel na výzkumy do okresu Valley, kde zabrav vládní

pozemek, vrátil se do okresu Hov.-ard a do])oruil tamním echm
pozemky v eeném okresu.

DeJiny Ceclulv Americkych. 
-----'---=----"------------ - ~"--

Ve me~te St. Paul jest tez cihlovy katolickJ~ kostel, kterJ~ byl 
vysta,'ell rokn 18S;). 

Prvnim :-;tcUym knezem tnmnim byl P. Jan Stepan Broz, jenz b'y~yal 
cHiye v Chadron a nyni je v Dodge \' Nebrast:e. Pi'isel do St. Panl 
]{oncem roku 1890. Po nem tam nastollpil 1'. loD4. P. Josef Chundehik, 
nyui \' Jizni Omaze. 

Po jeho odchodu v listopaclu 1'. 1 UO:? uja,l se sprav,Y ta111ni osady 
P. Josef ~IaCOlll'ek, jenz se narodil 5. i'ijlla 1867. v Troubldch u Pi'erova. 
Gymnasium stndoval v Pl'erove a bohoslovi v LoYani, kde byl vysvecen 
na knezstvi r. 189:2. rrehoz ro1\:u pribyl do Omahy a 1'. 1893. stal se 
duchovllim spr3Tcem smgene osady ·Y Creighton v okresn Knox, Nebr., 
odkudz dosluho,'al do Verdigris v N ebrasce. V srpnn 1'. 1901. uv3.zal se 
pak ve spravn teto ceske katolicke obt:e, kde pobyv az do konce 1'. 190:?, 
dosazen byl do St. Paul. 

Katolicka. osada v St. Paul neni vsak ryze ceska, skla.dajic se 
z Cechu, Polaku, Ircanu a ~emcu a tamni kuez dosluhllje nejenom 
do 'Varsa\,.r, ale i do Ravenny \' okresu Buffalo. 

Krome v St. Panl a ve ,Varsawe jsou Y okresu Howard jeste H'i 
katolicke osady polske (Poznan a Chojnice nedaleko vesnicky Farwellu 
a Elba) a jedna nemeclGL v St. Libory. Vsechny ctyry osady mely jeste 
roku 1900. sn~ stale kneze, proto take svobodol11yslny zivel nezapustil 
tam niza.dnJ~ch kOl'eml a to jak v okresnim meste St. Paul, tak i na 
venkove, jenz je hnste polskym lidem obydlen. 

Ceskych rodin jest Y St. Paul :29 a v celem oluesu Howard :?OO, 
jez poclui.zeji z Caslavska a BncU~joYicka. 

Dluzno jeste podotknollti, ze v oluesu Ho\vard byl po 6 let pisai'em 
Karel V. S,'oboda (populista) a po :2 leta Frant,. Polansky (repnblikau), 
jenz se nal'oc1il 3. Hjna rokn 1864. na Kladne u Prahy a ma v St. Paul 
lekarnu. Serifem byl po -1 18ta Tomas Laho\'ec (republi1nin) .. 

.. . .. 

Severozapadne od okresu Ho\vard lezi okres Valley, v nf)111Z dnes 
zije 240' ceskj~ch a mOl'(tYskych rodin. 

Pn'nim Cechcm, jenz odhodlal se \''ydati na yyzkumuou cestu do 
okresu Valley, byl :,latej Vacek, nejstarsi s,Yn z\'8cneleho l\lal'tina Vacka 
z Laziste u Pl'achatic. Tyz roku 11:"'7;). odstehoyal se Z okresn Scott 
v :\Iinncsote (bydlil net fanne nedaleko XO\'C Prall;),) se sY,\~m otcem 
a bl'atry na pozemek nec1aleko mesta St. Paul '\T' Xebl'asce, odkudz 
roku 187t-. odesel nn vJ~zknmy do okrcsu Valley, kde ZH brav vladni 
pozemek, \Tatil se do okre~n Howard a dopol'ucil tamnim Cechum 
pozemky \' J'CeCnem oluesu. 
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Roku 1890. se odsthoval Matéj Vacek do nov založené eské
osady u msteka Bolivaru, v okresu Polk v Missouri.

K jeho doporuení pisthovalo se pak nkolik ech do okresu

Valley a to: Jan Zabloudil z Opatova u áslavi, jenž se usadil v okresu

Valley 6. ervna roku 1878: Jan Beran, jenž pochází z Kouimi a který

pišel do okresu Valley '28. kvtna r. ].^79.. a dlí tam dosud a sice ve

mst Ord, kde má nejvtší dm: Jan Odborník (pisthoval se tam

v ervnu r. 1879.). který nyní žije v území Oklahom a Josef Ptáník,

jenž pochází z Dechtá u Budjovic a který pibyl do okresu Valley r. 1879.

• ' lUn . Matj V. Nmec.

Roku 1882. vystavli si pak echové 10 mil západn od okresního

msta Ord (1400 obyvatel) katolický kostel a dali nové osad jméno

Netolice. Ježto ale kostel ten byl malý, postaven byl r. 1892. vtší a lepší.

Duchovním správcem této osady je od 18. srpna r. 1899. P. Matj
V. Nmec, který se narodil dne 12. února r. 1875. v Omaze v Nebrasce,-

z rodi Františka a Marie Nmcových, pocházejících z Kardašovy

eice a žijících v Omaze od roku 1871. Na knž.ství byl vysvcen
biskupem Richardem Scanellem z Omahy 12. února r. 1899. Jest prvním

eským knzem v Nebrasce rozeným a vysvceným.
Jan Habenicht. — Djiny echv Amer.
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Rokn umo. :-\e oc1st?>hoyal ~Iatej Vaepk do 110"?> zalozene CE':-\lH~ 

osady u mestecl\:a BoliYal'll, " okl'esu Polk " ~11~~ouri. 
K jeho dopol'u('E'n1 pi'istehovalo:-\E' pal\: 11pkolik Ceehfi do okl'e:-\u 

Va.lley a to: Jan Zablo11clll z OpatoYCl u C{t~lad~ jenz ~e usadil ,. okl'E'sU 
Valley U. Cel'n1ll l'oku 1~7b: Jan Bel'all~ je11~ PO<.:h(\Z1 z IZoul'imi a ktE'l'.)T 
pl"isel do okresu Yalley ~~. lnretna r. ] ~79., H elli tam elosud a sice YE' 
meste Orel, kde Im\ nej"etsi dum: J a,n Odbol'llik (pi'isteho,'al se tam 
Y cervnu r. 1R7D. L ktel'J~ llyni zije v lizemi Oldahome a JOSE'f Ptacnik, 
jell~ POclUlZi z DE'('ht(ii'u n Budejovic a ktpry pl-ibyl do okresu Valley r. I r:7n. 

Roku 1t-r-2. '"'ystayeli :-\i pal\: Cechoye 10 mil zupadne od okresniho 
mest"a ()rd (1400 obyYatelu) katolicky kostel a dali nove osade jrneno 
Netolice. J ezto ale ko:-\tel ten byl maly, poshi yen byl r. 1::-:02. yetsi a lepsi. 

Duchovnim spra.vcem teto osady je od lb. srpna r. 1899. P. ~fatt~j 

V. Nemec, ktel'J~ se narodil dne 1:2. uno1'<1 r. 1:--.7;). " Omaze " ~ebl'asce,· 
z rodicu Fl'anti;ka a ~lal'ie XemcoYJ~ch, pochazejicich z Kardasoy,Y 
:Recic~ 1a zijicich v Omaze od l'oku 1871. X a knezst,'i byl ,',Ysvecen 
biskupem Richardem Scanellem z Omahy 1~. linol'a l'. 1899. Jest pl'Ynim 
ceskym knezem v Nebl'HSCe 1'ozenym a vys,·~)cenym. 

Jan Habenicht. - Dejiny cechfn' Amer. 
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Dv míle od kostela sv. Václava v Netolicícli a 12 mil od msta
Ord jest pošta Geranium, kde založen v kvtnu v. 1901. ád Z. . B. J.

Také ve mst Ord jest jedno íslo Z. . B. J. a sice ád „Dennice".

V okolí zmínného eského kostela a pošty Geranium pebývá
nejvíce ech; kolem pošty Sedlová, jež je od Geranium asi osm mil

vzdálena, pevládají však Poláci.

Taktéž jsou eské rodiny v mst Ord a v okolí msteka North Loup.

eské osady v okresu Buffalo,

Menší osada eská jest ve msteku Ravenu a jeho okolí.

Msteko má 808 obyvatel a leží v okresu Buffallo, jenž sousedí

s okresem Howard. Ve msteku pebývá 80 eských rodin.

K nejstarším osadníkm eským \ okresu Buffallo náležejí: Frant.

Fiala, Frant. Hellebrant, Vojtch Skodopole, Martin Fišer, Josef Kília,

Václav Polka, Frant. Havlík, Frant. Vokoun a Václav Karel. Pisthovali
se do okresu Buffallo r. 1879. a do msteka Ravenny, které založeno

bylo teprve roku 1886. pišli nejdíve tito našinci: Josef Jelínek, Josef

Bohá, Rudolf Kašpar, Ant. Hlava, Josef Sebl a jiní.

Na jae r. 1887. vystavn v Ravenn katolický kostel a zasvcen
je P. Marii Lourdské. Celé okolí Ravenské jest osazeno Cechy, a byla

tudíž osada ta ryze eská až na S rodin irských a asi 8 nmeckých.
Pro echy dosluhoval tam P. Malý a zemelý viká oka. Od r. 1890.

do r. 1898. b^^a Ravenna missií, náležející k St. Paul, kdež dlel té doby
a úspšn psobil P. Jan Brož a jeho assistent P. Jan Vlek.

Roku 1891. byl tam y život uveden spolek I. Ústední Jednoty,

založený J. Jelínkem, Fr. Studenou, J. Urešem, Fr. Mackem, J. Kíhou,
Jos. Polkou a B. Bug-nem. V té dob poídilo se mnoho potebných
vcí pro kostel v cen asi $600.

Roku 1894. pipadla Ravenna za missii ke Grand Island, ale pro

echy dojíždl P. Jan Hodyc. V srpnu r. 1894. zmnila Ravenna držitele

a pipojena jako missi<' k Broken Bow. Než netšila se dlouho z nového
spojení, neb r. 1895. pipadla za missii k St. Paul, odkudž dojíždl jednou

msín P. Jos. Chundehlk.

Roku 1896. založeno bylo v Ravenn odvtví , Katol. Dlníka".
Zakládajícími leny byli: Jos. Jelínek, J. Hošek, J. Hochreiter, J. Ureš,

Jos. Klimkáek, Th. Blaschko a Fr. Schuller.

Roku 1897. dosluhoval do Ravenny P. Ant. Duda ze St. Paul, jsa

tehdy kaplanem u P. Jos. Chundeláka, a stav se faráem v Broken Bow,
dojíždl sem až do roku 1899. Za j^ho pobytu tam byl ]n-istavn kostel

a dáno vše do poádku.
Mezi r. 1899. a 1900. odtrhlo se asi 15 nmeckých rodin, bydlících

8 mil od Ravenny na jih, od osady Ravennské a postavilo si vlastní

kostel. Ravenna zstala pod vedením P. Jos. Chundeláka (o jehož

blahodárné innosti byla již zmínlca [)i djinách osady v South Omaze)
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D'd~ mile od kostela S\". Vaelava y Netolicieh a 12 mil od mesta 
O1'd jest po;ta Geranium, kde zalozen y kvetnu r. 1VOl. hid Z. C. B. J. 
Take ve meste Ord jest jedno cislo Z. C. B . .r. a sice hid "Dennice". 

V okoli zminenellO cesl{(~ho kost('la a posty Geranium pi'ebyva 
nejvice Cechft; kolem posty SedloYa, jez je od Gt-'l'aniUlD asi osm mil 
vzd.Uena, pi'evladaji vsa k Pohic:i. 

Taktez jsou ceskc 1'0c1iny \~ meste Ord H Y okoli mestecka North Loup. 

Oe~I\(~ o~adr \. okresu Buffalo. 

}\fell;i oShc1a <:-t.'slnt jest ve mestel"kll ~avel1ne a jeho okoli. 
l\1estecko ma ~o~ ob;r\'(ltelu a lezi v okresu Buffallo, jenz sousedi 
s okresem Howard. Ve llleste('ku pi'ebJ'"\-u 30 ceskych rodin. 

K nejstarsim osaclnikulll ('eskym Y okresu Buffallo ncHezeji: Frant. 
Fiala, Frant. Hellebrallt, Vojtech Skocdopole, :Martin Fiser, Josef Kfiha, 
Vaclav Polka, Fl'ant. Ha\-lik, Frant. Vokoun a Vaclav Karel. Pl-istehovali 
se do okresu Buffallo r. 1i:$7~). a do mestecka Ravenny, ktere zalozeno 
bylo teprve roku 1886. pi'isli nejcUive tito nasinc:i: Josef Jelinek, Josef 
Bohac, Rudolf Kaspar. Ant. Hlaya, Josef Sebl a jini. 

Na jai'e 1'. 1887. vystaven Y Ravenne katolicky kostel "a ·zasvecen 
je P. l\1arii Lourclske. Cele okoli Ravenske jest osazeno Cechy, a byla 
tudiz osada ta ryze ceska HZ na H roclin irskJ~ch H asi 8 nemeckYch. 
Pro Cechy dosluhoyal tam p, :Mal.)~ a zemi'ely yikai' Coka, Od r. 1890. 
do r. 1893. byla RavennH missii, nalezejic:i Ii St. Paul, kdez .dlel te doby 
a 11spesne pftsobil P. Jan Broz a jeho assistent P. Jan Vlcek. 

Roku 1891. byl tum ;: zi\'ot uyeden spolek 1. Usti'edni Jednoty, 
zalozeny J. Jelinkem, 1~11'. Studenou, J. Urespm, Fr. Mac:kem, J. KHhou, 
J os. Polkoll a B. Bug-nem. V te dobe poHdilo se mnoho poti'ebnych 
yeel pro kostel y cene asi $600. 

Roku 189-L pi'ipadla gavenllCl za missii ke Grand Island, ale pro 
Cechy dojizdel P. Jan Hod;rc. V srpnu r. 189-1. zlllEmila,·RctYenna· drzitele . 
a pi-ipojena jako missil' k Broken Bow. Nez netesila se cUonho z noveho 
spojeni, neb r. 1895. pi'ipadla z.a missii k St. Paul, odkudz dojiZdel jednou 
rnesicne P. Jos. ChundC'hlk. 

Roku 1t\9U. zalozello brIo \" Ravenne o(lvetyi ,Katol. Delnnr(\,", 
Zukhidajicimi <:-leny byli: .Tos. Jelinek, .T. Hosek, .J. HoC'hreiter, J. Ures, 
Jos. Klimk,icek, Th. Blaschko a Fr. Schuller. -

Roleu lt3Di. dosluhoval do Ra\-enn;r P. Ant. Duda ze St. Paul, jsa 
tehdy kaplanem u P . .los. Chundphika, .a stay Sf' fanH'Plll \- Broken Bow, 
dojizdel sem az do roku JH!l!l. Za jebo pobytu t;l1n byl pl'istayen lrostel 
.a chino vse do pol'adku. 

Mezi r. 18D9. a ] UOU. odtrhlo se <lsi 1j nellH'ck)tc:h rodin, byd~icich 
8 mil od Ravenny na jill, od osady Ra"ennske a postavilo si Ylastni 
kostel. Ra.Yenna zftstala pod vech'nlm P. .Ius. Chundehika (0 jehoz 
blahodal'ne cinnostj b.vla .liz zrninka pl'i dejinac]l osady v South Omaze) 
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do záí roku 11)02. Po nm navštívil osadu tikráte P. Jos. Macourek,

naež dostala Kavenna svého knze v osob P. Jar. Haníká, za nhož
r. 1903. postavena fara za $2.000. Nepobyl však tam dlouho. R. 190(5.

opustil dioecesi omažskou a odešel do lincolnské. Tím osada zase osiela,

Dojíždl tam pak obas P. W. Wolf, dkan z Grand Island, jeho assistenti

:

P. Cavag-naug-h a P. Moser, ale tím nebylo echm spomoženo.

Za vedení P. Jos. Macourka osada se velice povznesla. Kdyby
echové okolo Ravenny bydlící, patili všichni ke kostelu, pak by to

byla nejvtší eská katol. osada na západ; jest tu pes 250 eských rodin

usazeno, ale z tch velmi mnoho odjjadlo od víry otc svých.

Duchovní správec osady esko-katol. v Ravenn, P. Jos. Macourek,

narodil se v Troubkách u Tovaova, na Morav r. 1H67. Studoval na

stedních Školách v Perov a po odbytých studiích odebral se do St.

Troudu v Belgii, kde studoval filosofii, naež po tech letech bohosloví

v americké kolleji v Lovani. Byl vysvcen na knze r. 1892. a po krátkých

prázdninách odešel do dioecese omažské a ustanoven byl za kaplana

u P. W. oky v Omaze, odkudž dojíždl do Dodge a South Omahy.
V Omaze pobyl asi 6 msíc, a odešel na irsko-nmeckou osadu Creighton

roku 1893. K osad té náležely missie: Verdigris, Pierce, Bloomfield,

Osmond, Scoolcraft, a když se Boyd Co. otevelo osadníkm, tu mu
pipadly ješt missie Lynch a Spencer, poslední 75 mil od Creighton —
povozem! — Pistavv kostel r. 1899. v Creighton a dav vše do vzorného

poádku, byl pesazen do Verdigris, kdež postavil krásnou faru, asi za

$2000, což bylo na tehdejší pomry skvostné! Téhož roku postavil kostel

v Pierce asi za $3500. A když se domníval, že ve Verdigris zstane na

dobro, tu byl žádán biskupem, aby pevzal osadu St. Paul a missii

Warsaw. Osada St. Paul je sms Iran, ech, Nmc a Polák.
Každý národ chtl, aby šlo podle jeho rozumu, a tu není divu, že se

tam mnoho knží vystídalo. Opustiv St. Paul, odešel P. Jos. Macourek
do Ravenny.

Ravenna je živé obchodní msteko, mající asi 1400 obyvatel, leží

na dráze Burlington. Má krásný nový mlýn, dva špýchary, vodárnu

a plynové osvtlení. Obchod obuvnický vede p. B. Kaše a pomáhá
lidem ,,na nohy". Bratí Smahové Josef a Jií, ezníci, krmí lané svými

uzenáskými výrobky, a eši zastoupení ve 3 hostincích si nepejí nic

jiného, než aby lidé mli stálou žlzefi. Jos. Šebl a V. Karel, zamstnaní
v obchodech s rolnickými stroji, ,,drží s farmái" a poítají, kdy zane
jaro, kdežto p. V. Hlava si mne radostí ruce nad tím studeným poasím,
nebo má kamen dost, a krajané je musí od nho koupit. Kde jsou

eši, tam musí být i ,,muzika", proto jsou tam 2 kapely: ,, pespolní"

a ,,domácí", kteréžto poslední kapelníkem jest p. B. Kaše.

Pda je dobrá pro rolniení i pro chov dobytka: pozemky jsou

vtšinou zabrány, ale možno koupiti od farmá, kteí se sthují jinam,

od 35 až do 50 dollar akr.

St"t lYe/mr,·;/\'((. 

do zafi roku 1U02. Po nem navstiviL osadu ti'iknlte P. Jos. lVlacourek, 
naeez dostala Havenna sveho kneze v oBobe P. Jar. Hancikh, za neho7. 
r. 1903. posta vena fara za $2.000. Nepobyl \'sak tam dIouho. R. H)Q(). 
opustil dioecesi omazskou a odesel do lincolnske. Tim osada zase osH'ela, 
Dojizdel tam vale obcas P. "N. "Yolf, dekan z Grand Island, jeho assistenti: 
P. Cavagnaugh a P. Mosel', ale tim nebylo Cechum spomozeno. 

Za vedeni P. Jos. Macoul'ka osada se velice povznesla. Kdyby 
Cechove ok910 Ravenny bydllci, patl'ili vsichni ke kostelu, pak by to 
byla nejvetsi ceslui katol. osada na z{Lpade; jest tu pi'es ~50 ceskych rodill 
usazeno, ale z tech velmi mnoho odvadlo od viry otcu svych. 

Duchovni spl'<lvec osady cesko-katol. v Ravenne, P. Jos. Macoul'ek, 
narodil se v Tl'oubkach u Tovacova, na Morave 1'. 1867. Studoval na 
sti'ednich r,kohich v Pi'erove a po odbytych studiich odebral se do St. 
Troudu \. Belgii, kc1e studoval filosofii, nacez po ti'ech letech bohoslovi 
v amel'icke kolleji v Lovani, Byl vysvecen nn. kneze r. 1892. a po kratkych 
pntzdnimtch odesel do c1ioecese omazske a ustanoven byi za kaplana 
u P. VY. Coky v Omaze, odkudz c1ojiz(U~l do Dodge a South Omahy. 
V Omaze pobyl asi 6 mesicu,·. a odesel na irsko-nemeckou osadu Creighton 
roku 1803. K osade te n~Uezel.r missie: Verdigris, Pierce, Bloomfield, 
Osmond, Scoolcraft, H kdyz se Boyd Co. otevl'elo osadnikum, tu mu 
pi'ipadly jeste missie Lynch a Spencer, posledni 75 mil od Creighton -
povozem! - Pi'istavev kostel 1". 1899. v Creighton a day vse do \'zorneho 
pohtdku, byl vi'esazen do Verdigris, kdez postavil krasnou faru, asi za 
$2000, coz bylo na tehdejsi pomery skvostne! TellOz roku postavil kostel 
v Pierce asi za $3500. A kdyz se domnival. ze ve Verdigris zustane na 
dobro, tu byl zadan biskupem, aby pi'evzal osadu St. Paul a missii 
Warsaw. Osada St. Paul je smes Ircanu, Cechu, Nefficu a Polaku. 
Razdy narod ehtel, aby slo podle jeho rozumu, a tu neni divn, ze se 
tam mnoho knezi vystfidalo. Opustiv St. Paul, odesel P. Jos. Macourek 
do Ravenny. 

Ravenna je zive obchoc1ni mesteeko, majid asi 1400 obyYatelu, lezi 
net draze Burlington. Ma krasny novy mlyu, c1 va spychary, vodarnu 
a plyno\'e osvetleni. Obchod obuvnicky vede p. B. Rase a pomalut 
lidem "na nohy". Bratl·f Smahove Josef a .Tii'·i, i'eznici, krmf lacne svymi 
uzemil'skymi vyrobky, a Cesi zastoupeni ve 3 hostincich si nepi'eji nic 
jineho, nez ahy lide meli stalou zizen, Jos. Sebl a V. Karel, zam8stnani 
v obchodech s rolnickymi stroji, "drzi s farmaH" a pocftaji, kc1y zacne 
jaro, kdezto p. V. Hlava si mne radosti ruce nad tim studenym pocasim, 
nebot' ma kamen dost, a krajane je musi od neho koupit. Rde jsou 
Cesi, tam musi byt i "muzika", proto jsou tam ~ kapely: "prespolni" 
a "dOlW1Ci", kterezto posledni kapelnikem jest p. B. Rase. 

Pilda je dobr,a pro rolniceni i pro chov dobytka: pozemky jsou 
veti;inou zabran,Y, ale mozno koupiti od farmai"u, ktE'l'i se st~huji jinam. 
od 35 az do 50 c101htru akr. ' 
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Jest tam ád „Zižkv Palcát" (Z. C. B. J.), jenž byl založen

12. prosince roku 1HM5. a spolek „Rže Vítzství" (J. . D.). První

osadníci Ravennští pocházejí z Táborská a Budjovická.

eské osady v okresu Richardsou.

Bohatá osada eská je ve mst Humboldt a jeho okolí v okresu
Richardson v jihovýchodní Nebrasce, kam pišli první echové r. 1867.

Nejstaršími osadníky eskými byli a jsou: Karel Culek, Jan Vokoun,
Jan Eis, Prant. Dvoák, Jan Bloušek a Prant. Hnízda, jenž se narodil

v Zahrádce u Lede. Chudí osadníci ti zabrali si tam nejlepší vládní

pozemky; dnes však jsou tak zámožnými rolníky, jako bratí jejich

v okresích Salin, Colfax, Buttler, Saunders, Dodge a Cuming — neb
okres Richardson, kde dnes pes 200 eských rodin je usazeno, je

zahradou Nebrasky a jedním z nejúrodnjších ve stát.

Ve mst Humboldt (mlo rok 1900' 1218 obyvatel), které jest

skoro nmecké, mají Cechové malou sin a je tam dnes ád ,,Tábor"
(. S. P. S.) a Tlocviná Jednota Sokol ,, Komenský", která vznikla

17. dubna 1892.: dnes však už její innost' utuchuje.

eské osady v okresu Pawuee.

S okresem Richardson sousedí okres Pawnee, kam pibyli první

Cechové též roku 1867. V okresu tom žije dnes 190 eských rodin a to

v okolí msteka Table Rock, jež má 850 obyvalel; msta Pawnee
(2000 obyvatel) a vesnic Dubois a Steinauer.

Též v tomto okresu se našinci pouze pomrnou zámožností chlubiti

mohou. Pro zachování své národnosti mnoho nevykonali.

eské osady v okresu Oage.

Západn od okresu Pawnee je okres Gage, kde jest 210 eských
rodin a to v okolí msta Wymore a vesnic Odell a Bamstoti.

V okresu tom poali se echové usazovati roku 1875. Téhož roku

bylo totiž spolkovou vládou ustanoveno, že indiánská reservace Otoe
se dává osadníkm k osazení, ne jako ,,homstead", ale za kupní cenu

od 8 do 12 dollar a echové zaali se tam ihned sthovati a zabírali

úrodné pozemky, takže daí se jim nyní dosti dobe.
Za nejstarší osadníky tamní dlužno uvésti Františka Maska a

Josefa Hájka. Podotýkáme, že v Odell vystavli r. 1886. eši a Irané
katolický kostelík a je tam dnes nkolik spolk.

íeské osady v okresu Tillmore.

Jednou z vtších osad eských v Nebrasce, jest r. 1888. založená

ves Milligan, v okresu Tillmore, jenž leží západn od okresu Salin.

V této zcela eské vesnici, která mla roku 1900. 283 obyvatel,
psobil díve uitel Stanislav Kostoryz (vydával pozdji v Omaze ,,Osvtu"),

2UG 

Jest tam hid "Zizkuv Palcat" (Z. C. B. J.), jenz byl zalozen 
1~. pl'osince roku 1~t'5. a spolek "Rftze Vitezstvi" (J. C, D.). Prvni 
osadniei Ravennsti poclulzeji z Taborska a Budejovicka. 

(;eske osady Y okresu Itichar(lsoll. 
130hata osada <::eska je ve meste Humboldt a jeho okoli v okresu 

)lichard~on v jihovychodni Nebrasce, kam pi"isli prvni Cechovc r. l8G7. 
Nejstal'bimi osadniky ceskymi byli a jsou: Karel Culek, Jan Vokoun, 

Jan Eis, Fl'ant. Dvol'ak, Jan Belousek a Fl'ant. Hnizda, jenz se narodil 
v Zahradce u Ledce. Chudi osadnici ti zabrali si tam nejlepsi vladni 
pozemky: dnes vsak jsou tak za.moznYmi l'olniky, ,jako bratH jejich 
v oluesich Saline, Colfax, Buttler, Saunders, Dodge a Cuming - neb 
okres Richardson, kde dnes pl'es :200 ceskych rodin je usazeno, je 
zahradou Nebl'asky a jednim z nejul'odnejsich ve state. 

Ve meste Humboldt (melo l'oku 1900' 1218 obyvatelu), ktere jest 
skol'o nemecke, maji Cechove malou sin a je tam dnes l'ad "Tabor" 
(C, S. P. S.) a Telocvi<::ll(L Jednota Sokol "Komensky", ktera vznikla 
17. dl1bna 1~9:2.: dnes vsak uz jeji cinnost' utuchuje. 

Cesl{(~ osady Y okresll Pa,vllee. 
S okresem Richardson sousedi okres Pawnee, kam pi"ibyli pl'vni 

Cechove tez l'oku 11)67. V okl'esu tom zije dnes 190 ceskych l'odin a to 
v okoli mestecka Table )lock, jez ma 850 obyvalelu: mesta Pawl1ee 
(2000 ob,Yvatelu) a vesnic Dubois a Steinauer. 

Tez " tomto okresu se nasinci pOl1ze pomernou z,bnoznosti chlnbiti 
mohou. Pro zachonini sn~ naroc1nosti mnoho nevykonali. 

(jeske osady Y okresll Gage. 
Zapadne od okresu Pa,Ynee je okres Gage, kde jest 210 <::eskych 

rodin a to v okoli mesta Wymore a vesnic Odell a Barl1ston. 
V okl'esl1 tom po<::ali se Cechove usazovati l:oku 1875. Tehoz roku 

bylo totE~ spolkovOll vladou ustanoveno, ze inclianslGL reservace Otoe 
se (hLV~l. osadnikum k osazeni, ne jako "llomstead", ale .za kupni cenu 
od B do 12 dolIaru a Cechove zabtli se tam ihnecl st8hovati a zabi1'ali 
11l'odne pozemky, talde dal'i se jim nyni dosti dobl'e. 

Za nejstarsi osadniky tamni clluzno uvesti Fl'antiSka ::\Ia~ka a 
Josefa H~ijka. Podotykame, ze y Odell yystaveli 1'. 1~R6. Cesi a h'cane 
katolicky kostelik a je tam dnes nekolik spolku. 

(1cske osady" okresH 'I'ilhuorc. 
Jednou z vetsich osad <::eskJ~ch y Nebl'asce, jest 1'. 18~1). zalozena 

yes 1\\ illigau, v okresu Tillmore, jenz lezi zapadne od ok1'esu Saline. 
V teto zcela {:esk6 Yesnici, kter{L mela l'oku 1 UOO. 283 obyvatelu., 

pusobil <1:l-lYC l1citei Stanislav Kostol'Yz (\'sdaval pozcU~ji v amaze "O:-;Yetu"), 
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který s bankovním iditelem Ant. V. Koubou (narodil se 17. srpna 186*2.

v Netši pod ípem. Do Ameriky pijel r. 1882. a nejprve usadil se

na farm nedaleko Crete, Nebr.) starali se o vývoj tamního spoleen-

ského ruchu.

V Milligan je eský katolický kostel, vystavný r. 1890., sífi ádu
,,Rábí" (Z. . B. J.). Živnosti a obchody jsou vesms v eských rukou.

Dále je tam spolek ochotnický, ád ,,Vesna" (J. . D.), ,,Tlocviná
Jednota Sokol", založená 3. záí roku 1893., ád ,, Svatopluk ech"
a eské katolické spolky. V Milligan též psobil P. Josef Bartík (nyní

v Lesterville, N. Dak.

První echové pišli do okolí Milligan na jae r. 1870. a to Jan

Žižka a František Králíek : o nco pozdji pak pibyli : Jan Kotas,

František Bíba, Jan Plaek, František Šteinacher, Václav Bulín, Jan

Hotek a jiní.

Dnes je usazeno v Millig-an a oivoll 375 eských rodin: vtšina jich

pochází z okolí Volenic a Strakonic: menšina je z okolí Horažovic,

Písku, Blatné, Tábora, Prahy a z Moravy.

Menší eské osady v okresu Tillmore jsou pak v okolí msteka
Exetr (30 rodin), msta Genevy a vesnice Ohiowa.

eské osady v okresu Laiícaster.

Men.^í poet eských rodin žije v blízkém okresu Lancaster. Jest

tam pouze 125 eských rodin a to 85 v jihozápadní ásti okresu v okolí

železniních stanic Hallam a Kraemer a 40 v sídelním mst státu

Nebrasky a v okresním mst okresu Lancester, v Lincoln, které mlo
r. 1900. 40.169 obyvatel.

Ve mst tom je ád ,,Jednota Pokroku" (. S. P. S.) a eský
kostelík bez knze: není tam však ani eské hospody, ani eské národní

sín, ba ani povstné njaké eské ,,dupandy".

(eské osady v okresu Knox.

Zajímavými jsou osady eské v severovýchodní Nebrasce. Míníme

okres Knox, kde utvoily se ped 36 léty poblízku veletoku Missouri

dv vtší a tyi menší osady eské.

Koncem let šedesátých seskupily se totiž v Clevelandu a v Chicagu

družiny krajan, toužících po vlastních domovinách v nkteré ásti

širého, tehdy ješt málo známého Západu.

Jeden takový zástup, pod vdcovstvím Františka Béma. Františka

Janouška a Jana Prause z Chicaga stanul již roku 1869. i^oblíže dneš-

ního msteka Niobrary, v okresu Knox a záhy prohledávali hlouky
i jednotlivci okolní pdu, tu a tam píhodný kus si zabírajíce.

Janoušek se znaným potem rodák usadil se v nynjším okresu

Knox na dobro, druhá ást", s Bémem v ele, pešla však pes eku
Missouri do Dakoty, kdež hlavn na sever a západn od msta Yankton

ktel'Y s bankovnim l'ic1itelem Ant, V. Kouboll (nal'oc1il se 17. srpna J8G2. 
y Netesi pod RipPlIl. Do Ame1'iky p1'1.1e1 1'. lR82. a nejpnre usadil sp 

na fanne nedaleko Gl'C'tp, Npb1'.) starali Sl'. 0 vyvoj tamniho spOle(~ell

skellO ruchu. 
V 1'lilligan je eesky katolicky Imstel, yysta yeny 1'. 1 HHO., sin 1'(lclu 

"Rabi" (Z. C. n . .I.). Zivnosti a obchody jsou yeSnH~S y eeskych 1'ukou. 
D<-i,le je tam spolek ochotniek,Y. h-td "Ve~·mH" (J. C. D.), "Telocyicml 
Jednota Sokol", 7.alozen{t 0. zaN roku IHHS., htd "SYatopluk Cech" 
a eeske katolicke spoIky. V :Milligan te7. pftsobil P. Josef Bal'tik (nyni 
y Lesteryille, N. Dak . 

Pl'vni Cechon:~ pI'isli do oko11 Milligan nn jah~ 1'. lH70. a to Jan 
Zizka a F1'antisek Kl'<L1l6ek: 0 11eCO pozdeji pak pHbyli: Jan Kotas, 
Frantisek Biba, Jan Placek, Frantisek Steinachel', Vaclen' Buli'n, .Tan 
Hotek a jini. 

Dnes je nsazeno ,T :Milhgan a OKoli :370 c,eskych rodin: vetsina jich 
pocluizi z okolf Volenic a Stl'akonic: mensina je Z okoli Hora7.d'ovi<.:, 
Pisku, Blatne, TaborH, Pl'ahy a z ~Iol'H '-yo 

Mensi eeske osady y okresu Tillmo1'8 .1S011 pak ,T okaIi mestecka 
Exetr (Bl) roc1in), mesta Genevy a vesnice Ohiowa. 

Ceske osady ,- okreslI Lancaster. 
::YlenM p06et. cesk~vch roclin zi.1e v blizkelll' okresu Lancaster. Jest 

tam pouze ] 25 ceskych l'odin a to H5 ,. jihozapadni casti okl'esu v okoli 
zeleznicnich stanic Hallam a Kraemer H -10 v sidelnim meste statu 
Nebl'asky a y okl'esnim meste olue~u Lance~tel', y Lincoln, kt.el'e melo 
r. 1900. -:l0.1{)0 obyyatelu. 

Ve meste tom je hid "Jeclnota Pokl'oku:' (C. S. P. S. ) a 6esky 
kostelik bez kneze; neni tam ysak ani eeske hospody, ani (::eske mil'odni 
sine. ba ani poyestne nejake 6eske "dupandy". 

Zajimayymi jsou osady 6eske v se\'el'ov;)~choc1ni Nebl'HSce. Minime 
okres Knox, kde utYoHly se pI'ed nll let.\" pobli7.kn veletokn 1Ibsouri 
dve vetsi a ctyh mensi osady ce~ke. 

KOlwem let sedesatych seskupily se totiz v Clevelandu a y Chicagu 
cll'uzillY krajanu, touzicich po vlastnich domoyina<.:h \- nektere easti 
sil'eho, tehdy .1este malo znameho Zapadno 

Jeden tako'~:y zastup, pod vftdcoYstvim Pnmti;ka Bema. Frantiska 
J anouska a J ana Prause z Chicaga stanul jiz l'okn 186!l. poblize dnes
niho mestecka Niobrary, v okresu Knox a z<Lhy pl'ohIpda"ali ltlou6ky 
i jednot]ivci okolni pftdu, t11 a tam pHbodny ku-; ~i zabil'ajice. 

Janousek se zna6nym p06tem l'OdeUdi llsadil se ,T nynejsim okre~ll 
Knox na dobro, druha CcLSt' , s Bemem v ("e1e, p1'e51a y;ak pI'es fekn 
1Iissoul'i do Dakoty, kc1ez lila yne na spyel' H z,ipac1ne mL me:.;t,a Yat11ltot1 
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rozbíjeli své stánky, kladouce tak základ k nkolika kvetoucím osadám,

jimž tklivá láska k zemi mateské namnoze i dala eská jména, jako:

Tábor, Vodany atd.

Jiná skupina krajan odebrala se z Chicaga nejprve do lowy, kdež

zastavila se v okresu Pocahontas. Avšak krajina ta ukázala se tehdy

pro n býti nevýhodnou, proež sebrala se vtšina krajanv a šla

z lowy do Nebrasky, kdež zabrala — tak jako Janouškova družina —
pozemky na blízku ek Niobrara a Verdigris.

Proto také sídlí dnes nejvíce našinc mezi mstekem Niobrara

a vesnikou Verdigris a v okolí poštovních stanic Pisheville, Knoxville,

Sparta a Armstrong, kde jest pouze obchod se smíšeným zbožím echa
Tomáše Blskélio.

Nejdíve zabrali v pusté tehdy krajin pozemky již zvnlý Prant.

Janoušek ze Sadské: již zemelý Václav Randa z Domažlic a bývalý

nejstarší editel ochotnického divadla v Chicagu, Jan Praus, který se

však v brzku do Chicaga vrátil, kde roku 1883. zemel chd a opuštn.

Hned po nich usadil se tam Tomáš Brabenec, jehož žena byla

roku I^TO. rudochy tžce poranna, chlapec usmi-cen a dve tináctileté

znásilnno a pak zavraždno. Brabenec odsthoval se pozdji zpt do

ech, ponvadž zármutek nad ztrátou dítek nutil jej djišt dsné
tragoedie opustiti.

Dále zabrali pozemky: Jan Holeek (narodil se r. 1826. v Bohnicích

u Nymburka), který pišel do okresu Knox 17. listopadu r. ls69. : Josef

edivý (narodil se 28. listopadu r. 1825. v NymburKu), jenž pibyl r. 1865.

do Chicaga a v listopadu roku 1869. pišel do okresu Knox. Žil ješt

r. 190H. na farm nedaleko msta Petersburgu ve Virginii: syn jeho

Josef bydlí na farm mezi msteky Niobrara a Verdigris.

Roku 1H70. pišli: Pr. Vokner (narodil se r. 1837. ve Chvalkovicích

u áslavi: Jan Beran (narodil se 12. íjna roku 1849. v Božeticích na

Milevsku: Václav Tomek (narodil se r. 1835. v.Pískové Lhot u Podbrad):

Jan Tikalský (narodil se 15. kvtna roku 1848. v Suchdole u Tebon);
Josef Tikalský (již zemelý), narodil se v Hrdloezích u Tebon: Jan

Šedivý (již zemelý), který se narodil r. 1825. v obci Srdenici na panství

Dobíšském: Jan Šrajer (Schreier), který se narodil roku 1H27. v í^ípech

u Královic a jemuž roku 1870. rudoši stavení zapálili a dobytek pobrali

a Antonín Pišel (Pishel), jenž pochází z Libštátu a r. 1^70. tak eenou
osadiku Pishelville založil, kde pozdji ml obchod. Zemel v Kalifornii

r. 1900. a pohben byl na eském hbitov v Pishelville. Syn jeho Emil

liospodaí na farm po otci zddné a vede též obchod se smíšeným
zbožím. Byl jednu lhtu okresním pokladníkem.

Roku 1880. pak založen tam ád ,,Sladkovský" (Z. . B. J.), který

si r. 1HS4. postavil malou síft.

Roku 1^71. puk usadili se tam: Frant. Jan Malý ze Skrejchova

u Milevska: zemelý již Fr. Pavlík z Božetic na Milevsku a jiní.

.Dljiny CechttV Americkych. 

rozbijeIi sve st~tlll\:y, kladouce tak z{Lldad k nekolika Inr etoucim osad~im, 
jim~ tldiVeL laska k zemi mate1'ske namnoze i dala ceslGt jmenH, jako: 
Tabor, Vodiiany atd. 

Jimt skupin<l krajanu odebrala, se z Chicaga nejprve do Io\yy, kdez 
zastavila se Y okl'esu Pocahontas. Avsak krajina ta ukazala se tehdy 
pro ne byti nevyhodnou, procez sebrala se vetsina krajanuv asIa 
z Io,,-y do Nebrasky, kdez za-brala - tak jako Janouskont druzina -
pozemky nH blizkn i'ek Niobrara a Verdigris. 

Proto take sidli dnes nejvlce nasincu mezi meste(~kem Niobrara 
a vesnil'kon Verdigris a v okoli postovnich stanie Pisheville, Knoxville, 
Sparta <1 Armstrong, kc1e jest pouze obchod se smiE.enYIn zbozim Cecha 
'rom~lse Belskeho. 

:NejeHive zabrali v pnste tehdy krajine pozemky ji~ zvecuelJ~ Fl'ant. 
Janonsek ze Sadske: jiz zemi'ely Vaclav Randa z Domnzlic a b)~yaly 
nejstnrsi i'editel ochotnic]H~110 divadla v Chicagu, Jan Praus, ktery se 
v~;ak ,- hrzku do Chicaga vr~til, kde roku 1883. ze1111'el chud a opusten. 

Hned po nieh usadiI se tam TomaE. Brabenec, jehoz zena byla 
1'o1\u 1 ~70. runochy tezce poranena, chlapec usm1'cen a devee ti-in~tctilete 
znasilneno a pak zavrazdeno. Bl'abenec odstehoval se poz(1eji zpet do 
Ce<:h~ ponevadz zarmutek nad ztratou ditek uutil jej c1ejiste desne 
trag-oedie opustiti. 

DeBe zabrali pozemky : Jan Holecek (naroc1iI se r. J tI~(j. v Bobnidch 
l1 "X'ymburka), ktery pl'-ise] do okresu Knox 17. Iistopadu 1'. It'\6U.: Josef 
Sedivy (na1'odil se :2r( listopadu r. 18:25. v Nymbul'Ku), jellz pHbyl1'. 1865. 
do Chica~a a v listopadu 1'olm ]H69. 11l'jsel do okl'esu Knox. Zi) jeste 
r. 1 nOH. im farmc lwdaleko IDE-sta Petersbu1'g"u ve Virginii: syn jeho 
.I oS0f bydli na fal'lne mezi mesteeky Niobrara a Verdigris. 

Roku ]870. pi'isli: Fr. Vokller (narodil se r. 1ti37. ,-e Chvalkoyidch 
u (~~tslaYi: Jan Beran (narodil S8 ] 2. Njna 1'0ku 1840. v Bozetiei<:h na 
Milpvsku: V('wlav Tomek (nHl'odiI se 1'. lR35. v.Pis]wve Lhote 11 Podebl'ad): 
.Jan rrikalsk)~ (na rodiI se 1 rl. Ji:\'etna 1'okn ] 84R. y Suchc101e u Ti'ebone): 
Josl,f rrikalsky (jiz zemi'eIy), nal'odil se v Hl'dloi'ezfch n '-rr'ebone: Jan 
S,cdivy (jiz zemi"ely), ktel'Y se nal'odil 1'. lH~~. v obci Sl'd,-~~niei na panstv! 
Dobl'1Sskem: Jan Srajer (Schreier), ktel'Y se narodil roku 1 ~~7. v Sipech 
u Kl'alovic a jemnz roku IM70. l'lldosi staveni zapalili a, dobytek pobrali 
a Antonin Pisel (Pishpl), jenz poeluLzi z Lib~t~ltu a 1'. 1~70. tak }'eeenou 
osadiekn Pishelville za]ozil, l{(le pozcleji me] obehod. Zemi'eJ v Kalifol'llii 
1". I~IOO. a pohi'ben byJ na eeskem hi'bitod~~ v Pishelville. Syn jeho Emil 
11ospodaH nn fa rme po otei zdedelle a vcdl-.! tez obchoel se smlSpnym 
zbozim. Byl jednu lhfttn ok1'esllllll pokladnikem. 

[{ulnl I ~RO. pak za lozen tam Nld "SIadkoysky" (Z. C. D . .J .), ktlll'Y 
si 1'. 1r<H .. l, postavil maloll sin. 

Boku 1 M7l. pak .usadili se tam: Frant. .I an .MalY zc Skn"ljclJova 
n ~lilevska: zeml'('1 .~ jiz Fl'. Pa dik z Bozctic nH :\filevsku a jini. 
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Jeden z nejstarších osadník tchto, zvnlý Václav Randa,

narozený 15. bezna roku 1843. v Domažlicích, bývalý technik pražský,

známý oban chicažský, který se pozdji stal v okresu Knox okresním

písaem — zoral prvních "patnáct akr pdy v camae, s podbradkou
na hlav a se spisy Hálkovjhni v kapse.

Randa byl nejbohatším ze všech tamních osadník: pivez] si totiž

z Chicaga 400 dollar, a proto mohl koupiti si nejenom krávu a volky,

ale i pluh a pkný vz i poíditi si ,,skvostný" nábytek za 35 dollar.

Za krávu zaplatil Randa r. 1M70. 75 doUarv a za potah vol 190 dollar.*)

Oslavil koupi tuto tím, že objednal ze St. Louis tvr sudu piva, za

který zaplatil v Niobrae \'l dollar.**) Pozvaní osadníci vypili pak za

dv hodiny pi'vní toto pivo do poslední kapky na dalekém a pustém
Západ I

Za slepici a kohouta zaplatil tehdy Randa 3 dollary, za 100 liber

mouky 7 dollarv a za vrtel zemák 3 dollary. Pozdji zanechal Randa
farmaení a usadiv se v Niobrae, poal si hledti politiky a šachrování.

Zemel tam opuštn; manželka jeho, bývalá vdova po ezbái Ducho-
slavovi***) žila ješt r. 1903.

Ponvadž vtšina osadník pluh a vol nemla, byli nuceni nej-

díve rýem pdu vzdlávati a pi tchto krutých obtížích pi farmaení
bylo jim ješt zápasiti s divokými Indiány, kmene Sioux, než byli tito

vládou zatlaeni dále.

Roku 1S74. pišly pak kobylky a sužovaly našince po celé

ti roky.

Vtšina eských rolník v kopitých a písitých pustinách tchto,

kde vtry tém bez pestání fuí, nikdy nestane se tak zámožnou, jako

bratí jejich v blízkých úrodných okresích Bonhomme a Yankton v Jižní

Dakot a v okresích jihovýchodní Nebrasky.

První eský obchod v okresu Knox zavedl — jak již uvedeno —

-

zvnlý oban Antonín Pišel v nynjší ,,vesnice" Pishelville 15 mil

od Niobi-ary vzdálené a první hostinec v okresu ml zemelý již oban
František Janoušek a to ve staré Niobrae, která založena byla

v beznu roku 1S67. Nmcem Karlem Westeniiannem, jenž vystavl
první srub u elvy Missouri, v nmž zaídil si koncem téhož roku malý
kupecký krám.

Když však roku 1S72. povodní osada byla zniena, postavili si

osadníci: Nmci, Ameriané a eši nové msteko asi dv míle od eky
Missouri, které je dnes sídlem chudého okresu Knox a má pouze 459 obyv.,

mezi nimiž asi 23 rodin eských.

*) Dnes koupí se t:im za 'It dollar nejlepší kráva a za IdO dollar potah
nejlepších vol.

**) Za 2 dollary dostane se tlnes tvrtka nejlepšího piva. (Sud piva má 'A2 gallon,
tvrtka S gallonu anebo ;52 kvart anebo (54 pintu pajnl). Litr má 2.11.3 paint.

«-»-») Viz ("eehové ve msl Xew Yorku.
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Jeden z nejstal'sieh osadniku techto, Z;vt'enel'y~ Vaclav Randa, 
nal'ozeny Ii). bi'ezna l'okn 1843. v Doma~lidch, byvaly technik pra~sky, 
zmlmy ob6<ln chicazsky, ktery se pozdeji stal '" okresn Knox okre~mim 
pisal'em - .zoral pl'vnich 'patnact akru pucly v camai'e, s podebradkou 
nn hI ave a se spisy Halkov.)~mi ,. kapse. 

Randa byl nejbohatsim ze vsech t.amnleh osadniku: pi'ivC'zl si totiz 
z Chicaga 400 dollaru, a proto molll konpiti si nejenom kl'UVll a volky, 
ale i plllh a pekn.)~ vuz i poHditi si "sk"ostnf' nabytek za B5 dollaru. 
Za knlvn zaplntil Ra,nda r. 1870. 73 dollaI'uv a za potah volu IHO dollal'u.*) 
Oslavil konpi tnto tim, ze objednal ze ~t. LOllisn ctvrt' sudu piva, za 
ktery zaplatil v Niobrare 1~ dollaru. *,1-) Pozvi:lni osadnici vypili pak za 
dve hodiny prvni toto pivo do posledni kapky na dalekem a pustem 
Zapade! . 

Za slepici a kohonta zaplatil tehdy Handa H clollary, za 100 libel' 
mouky 7 dollaI'uv a za vertel zemaku i3 dollary. Pozdejl zanechal Randa 
farmai'enl a llsadiv se y ~iobl'a:l:;e, pobll si hledeti politiky a sachrovani. 
Zeml'el tmll opnsten: manzelka jeho, b.)'nllu vdova po i'ezbal'i Ducho
slavovi ***) zila je~te I'. H)OB. 

Ponevndz vetsina osadniku plllhu a ',"olu nemela, byli nuceni nej
dNve rycelll pudn vzdehlxati a pi'i teehto lunt.)'ch obtizich ph farlllai'eni 
bylo jim jeste zapasiti s divok.)hni Indi.l.ny, kmcne Sioux, nez byli tito 
vla,dou zatlaceni dale. 

Rokll It-'74. p:l-isly pal\: kobylky a sl1zo\"aly nasinee po cele 
tfi l'oky. 

Vetsina eeskyeh 1'olniku v kop('·it.)'ch a pis("itych ' pl1stinach techto, 
kde vetry temei' bez pi'esta,nl fuei, nikdy nestane se tak zellnoznou, jako 
bratH jejich v blizk.)'ch l'u-odll.)'ch okl'esich Bonhomllle a Yankton v Jizni 
Dal{ote a v okresich jillo,-ychodnl ~eb1'asky. 

Prvni cesk.\' obchod v Okl'eSll Knox z<lTedl - jak jiz l1vedeno -
zveenely obean Antonin Pisel '" nynejsi ~,ve~ni~ce" Pishehitle 15 mil 
od Niobl'Rl'Y vzcHlene a lUTni hostinec v okre~n mel zeml'ely jiz obean 
Franti~ek . Janonsek a to ye stare Niobrare, ktera zalozena byla 
y bi'eznu 1'o1\n H~o7. Xemcem Kal'lem 'Ve~terlllHnnem, jen~ Y,Ystavel 
pl'vni sl'ub n l'ek:y ~li~~onri, v nemz zal'idil ~i koncem teho~ rokn maly 
knpecky knbn. 

Kdyz ysal\: l'oku 1~72. povodni o~ada byla znieena, postayili si 
osadnlci: Nemci, Amel'icane a Cesi no,-e mesteeko asi dye mile od feky 
1'Iissouri, ktere je dnes siJlelll chlldeho okresl1 Knox a ll1a. pouze 4;-)9 obyv., 
mezi nimiz asi ~i1 l'odin eeskYch. 

-:t) ])nes koupi Sl' tam za :2.> doll:ll'll llPjlep;i kr:h':\ a za 100 dolIal'll potah 
nejlep~kh ,"olfl. 

t*) Za :! dollal'.'- tlostant' SI' dnes ('lntka llt'jlpp;:'lllO pi,"a. (Sud pi\-a 111,\ :l2 gallonu, 
t:tv!'tka S gallo!ll'l anebo :t~ knll'lll a!lebo H-! pintll llajlltl'l). Lit!' m:i 2.113 paintll. 

*~t*) Yi", {'ethon; \'e ml"ste )\ew YOl'kll. 
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První c-eslvý spolek \- okresu ívnox založen v Niobrae H. prosince

r. 1878. pod jménem ,, eský Lev". Byl to spolek zábavný, jenž sehrál

v eské síni nkolik divadelních kus. Zanikl v.^ak záhy. Koncem let

devadesátých založen pak v Niobrae nový s])olelv ,,yyžehrad" (Z. . B. J.),

který jest jediným tanniím spolkem eským.
echové v celém olvvesu byli v národním život povždy pozadu —

•

a píinu toho hledati dlužno ve lhostejnosti ku vci eské, v touze po
hmotných statcích a v nelibosti k eské škole. Tamní eský lid nehoroval
nikdy pro eskou í^kolu, v níž byl by dáván vlastenecký základ dorostu

eskému, ba byli tam i rodie, kteí radovali se z toho, když dti neumly
esky a mluvily pouze anglicky. Ovšem dje se dnes podobn již ve
vtšin osad esko-amerických.

Jak již díve eeno, založil v Armstrong oban Tomáš Blský
obchod se smíŠL-ným zbožím a když pozdji železniní tra z msta Norfolk
v Nebrasce byla prodloužena na západ, vznikla 7 mil od Armstrong
a 14 mil od Niobrary eská vesnika Verdigris anebo Verdigre, kde jest

ád ,,Bílá Hora" (Z. C. B. J.), malá eská sí a roku 1884. vystavnj^
eský katolický kostel, v nmž konal bohoslužby P. Josef Macourek
z msteka Creig-hton v okresu Knox. Do Verdigris dojíždl od r. 1893.

až do r. 1901. a po té tam pebjh'al až do konce roku 1902., kdy pesazen
byl z Verdigris do St. Paul.

Nyní spravuje osadu sv. Václara ve Verdigris P. Karel Pettlach,

který díve psobil v Howell v Nebrasce.

Kostel sv. Václava ve Verdigris je jediným eským kostelem

v okresu Knox. Kdežto ve mnoha jiných, taktéž chudých okresích,

katolití echové s bezpíkladnou obtavostí staví své esko-katolické
chrámy, ba i školy, v nichž se jedin živý eský jazyk aspoii njaký
íjs zachovati mže — nejeví v okresu Knox eští katolíci takové
innosti, jakou bychom oekávali od 800 eských rodin v okresu tom
]iebýva jících.

eské osíuly v okresu Hiitte.

Asi 200 eských rodin žije v okresu Butte, který sousedí s okresem
Knox a do nhož pišel první ech r. 1878. Okres ten je také kopcovitý

a písitý a tamní rodiny eské dosud též nepíliš zámožné.

Osady eské jsou ve msteku Butte (BHO obyvatel) a jeho okolí

a nedaleko vesnic Lynch a Spencer.

V okresním sídle Butte je ád ,, Karlín" (Z. . B. J.) a v Lynch
ád ,, Lipany" (Z. . B. J.), který si vystavl r. 1H99. malou šíi.

Rovnž vystavn v Lynch katolický kostelík — Nmci, našinci

a Irany a do nho dosluhuje eský knz ze Spencer, P. Václav Kroupa,
jenž však od ech mnoho podjiorován není.

Malé eské osady v Nebrasce jsou pak ješt tyto; V okolí m-
steek Atkinson, Stuart ;i 0'Neill v okresu Holt (140 rodin).

300 ])p'jiJl!J Uec/u(v AmerickYcli. 
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Prnli {'esky spolpk \. okresu Knox zalozen y Niobral'e 8, prosincp 
r, 1~78, pod jmenpm ,. Cl'slc.)~ Ley", Byl to spolpk zabavllY, jenz sehr::i.l 
\T l~eske sini llPkolik (liYHc1elnich kusu. ZHllikl Yflak zah,Y. Koncem let 
de\'ac1E>sat~~ch zalozE>n pak Y Niobl'al'e nOYJ~ spoh.)l\: "V JT?;ehrac1" (Z. C. B .. J.), 
kte1'Y jest jedin.6n talllnlm spolkem ('eskym, 

Cechoye Y celem okl'esu byli Y nal'oc1nlm zi,'ote poyzdy pozadu -
a pi·a:·inll toho hleclati c11uzno Y0 lhostejnosti ku \'(~d ueske, Y touze po 
hmotnych statcich a " lwllbosti k ueske sko:e. 'ramnl cesk.v lid nehoroval 

. nikuy pro eeskoll skolll, \T niz byl by chbTan vlnstenecky z{ddac1 dorostu 
eE'skemu, bu byli tam i rodi('e, kte:H radovali se z toho, kelyz deti neumely 
('esky a mlu\'ily pouze angliclQT. Ovsem eleje se dnes podobne jiZ ve 
yetsine oSHel ('eskO-amel'lc krell . 

.Tak jiz c11-i\'e h~l:eno, zalozil y Armstrong obean Toma?; Belsky 
obchod se smI:;t:nym zbozlm a kdyz pozdeji zeleznieni tl'at' z mesta Norfolk 
y NebrHsce byla proc~louzena na zapacl, yznikla 7 mil oel Armstrong 
a 14 mil od Xiobrary ('eska \Tesnic'ka Verdigris anebo Verdigre, kde jest 
hid "Biht Hora" (Z. C. B. J,), mala eeska sift. a rokll 188-1. vystaveny 
c'esky katolicky kostel, \- llemz lwnal bohosluzb.Y. P. Josef Macourek 
z mestecka Creighton \ T ok1'esl1 Knox. Do Verdigris c10jizdel od r. 1893. 
az do r. 1901. a po t.e tam pfebynll az do konce roku 1902., kdy pfesazen 
byl z Verdigris do St. Paul. 

Nyni SPl'Hvll.Je osaclu SY. VadaTCl \'e Verdigris P. Karel Pettlach, 
ktPl',)T cUi\'e pu~obil \' HO'well \T Nebra~·we. 

Kostel S\'. Vc1chl\'a ,-e Verdigrb je jedinJhn eeskym kostelem 
Y okresu Knox. KdeZto \Te mnoha jinyeh, taktez chudych okresich, 
katolicti Cechoye s bezprtkladnou obetavosti stavi sve cesko-katoticke 
chramy, ba i skoly, v nichz se jedine zivy cesky jazyk aspoii nejaky 
CdS zachovati muze .- nejeyi \' okresu Knox eestf katolfci takove 
einnosti, jakoll h~-C'holll oc'elnt\Tall od ~oo eeskyc11 roc1in \T okresl1 tom 
])i·ebYY<ljieich. 

Ccske osady Y okrcsu Buttc. 

Asi :wo (~eskych l'oclin zijP v okresu Butte, ktery sousecli s okresem 
Knox a do nehoz pl'ispl pl'\Tni Cech r. 1878. Okres ten je take kopcovity 
a piseity a tamni rodin,\T (~eske closud tez nepHli; zamozne. 

Osady (~f'ske jsou \'l' IIH~~stecku Butte (i3;)O oby\'atelu) a jeho okoli 
II neclaleko \'esniC' Lynch a Spencer. 

V okrpsnfm sl(llp Butte je hid "Karlin" (Z. C. 13 . .T.) a Y Lynch 
j'lid ,.Lipany" (Z. C. B . .T.), ktel'Y si \'ysta\'el 1'. It-i!J~I. malou ' sin. 

HO\Tnt·~ \-ystad"n \' Lync'h katolick.y kostelik - Nemci, nasinci 
a Iruany a do lH~lJO dostuhujP ('(-'sky knez ze Spel1('cl', P. VachtY Kroupa, 
jPl1Z ,-;;ak od CpC'ht1 mnoho poclporonin neni. 

Male ceske osady v Nebrasce jSOll pak jeste tyto: V ol\:oli Ill!"
:-.t(lt-pk Atkinson, Stuart :t O'Neill \. Ok1'0S11 Holt (l-lO roclinL 
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Na blízku dédinek Thornburgh a Hope v okresu Hayes v západní

Nebrasce (100 rodin).

Nedaleko msta Fairfield, vesniky Springranch a poštovní a

železniní stanice Deweese, v okresu Clay, kam pišli první echové
roku 1S74. a kde dnes je 100 eských rodin.

V ddince Kalattiazoo, kde má sin ád „Jan Hus" (Z. . B. J.),

pak ve msteku Battle Creeku a v mstech Madison a Norfolk v okresu
Madison (150 rodin).

V okresu Boxbutte a to ve mstekách Allianc a Hemiiigford
a jich okolí (100 rodin). Ve vymoeném a vysušeném okresu tom, kde bylo

díve pes 300 eských rodin, vystavli katolití eehové dva kostelíky:

jeden drnový a jeden devný.
Ve vesnici Rushville a nedaleko Hay Spritigs v okresu Sheridan,

kam pišel první ech r. 1880. a kde je dnes 100 eských rodin.

V okresu Chase a to na blízku vesnice Imperiál a poštovních

stanic Catherin a Chase (100 rodin).

V okresu Custer a to v okolí poštovních a železniních stanic

Ansley a Lodi, msteka Sargetit a msta Broken-Bow (100 rodin).

Nedaleko vesnice Lodge Pole v okresu Cheyenne (100 rodin).

V okolí msta Chadroti a železniní a poštovní stanice Marsland
a v okresu Dawes (100 rodin).

V okresu Keya-Paha a to na blízku poštovních stanic Norden,
Pekin a Carus (100 rodin).

V okresu Pierce, kde jest usazeno 100 rodin v okolí msteek
Pierce, Plainview a železniní stanice Osmotid.

V okolí Loup City v okresu Sherman 50 rodin.

V ostatních okresích ])o rznu roztroušených rodin jest asi

500 až 600. To bylo by celkem asi 11,200 rodin a jelikož na každou
eskou rodinu poítáme pt len — obnášel by poet ech ve státu

Nebraska asi 56,000.

Jak již díve uvedeno, poali se echové do jihovýchodní Nebrasky,
zvlášt do okres Salin, Richardson, Colfax, Butler, Saunders, Dodge —
sthovati v létech šedesátých, a promnili skoro všude, kam pišli,

pusté plán v uinný ráj.

První zákopníci v okresích tch usadili so v krásných údolích ek
Bi<r Blue, Nemaha, Platte a potoka Maple, okresy tmi protékajícími —
a v brzku poali se tam rychle sthovati jejich pátelé a známí, tak že

asi ve tech létech nebylo tam lze již žádný homestead (domovinu) zabrati.

Osadníci tehdy kupovali pozemky železniní v cen od tí až do pti
dollar za akr a z Wisconsinu, Towy, východních mst i z ech a Moravy
picházeli stále ;i stále krajané, tak že za nkolik rok byla krajina

našinci zalidnna.

BOI 

N a bliz1cn deuinek Thornburgh a Hope v okresu Hayes \T z{Lpadni 
Nebrasce (lOO l'odin). 

Nedaleko me~ta Fairfield, ve~uicky Springranch a postovni a 
zelezni('ni stanil'e Deweese; v okresu Clay, kam pH;li prvni Cechon~ 
l'oku 1~7·-L a kde dues je 100 ~eskych rodin. 

V declince I{alamazoo, kcle ma siil l'ad "Jan Hus" (z. 6. B . .T.), 
pak n~ mesteeku Battle Creeku a v mestech J\1.adison a Norfolk \ T okresu 
l\fadison (150 rodin). 

'~okresu Boxbutte a to ve mesteekach Allianc H Hemingford 
a jich okoli (100 l'oclin). Ve \Tymol'enem a vysusenem 01{1'e~u tom, kde bylo 
dHve pI'es BOO eeskJ~ch rodin, \Tystaveli katolieti (:echove elva kosteli~ky: 
jeden drno\TJ~ a jeden dl·en~nY. 

Ve \Tesniei ~ushville a nedaleko Hay Springs v okresu Sheridan, 
kam pl-isel prvni Cech r. 1880. a kde je clnes 100 ceskych rodin. 

V ok1'es11 Chase a to na blizku vesnice Imperial a poston1ieh 
stanic Catherin a Chase (100 rodin) . 

. V okresu Custer a to \T okoli po~to\Tnich a zelezni(:nich stanic 
Ansley a Lodi, mestecka Sargent a mesta Broken-Bow (100 rodin). 

Xedaleko ,'esnicCl Lodge Pole v okresu Cheyenne (100 rodin). 

V okoli mesta Chadron a zelezniclli a po~tovni stanic'e Marsland 
a v okresu Dawes (100 l'odin). . 

V okresu KeJ'a, -Paha a to na blfzku postoynieh stanic Norden, 
Pekin a Carns (100 rodin). 

V okresu Pierce! kde jest usazeno 100 rodin v okoli mesteeek 
Pierce, Plainview a zeleznicni stan ice Osmond. 

,.,.. okoli Loup City \- okresu Sherman 50 l'odin. 
V ostatnich okresich po ruznu roztl'ol1senJ~ch rodin jest asi 

jOO az 600. To b,vlo by celkem asi 11,200 l'odin a jelikoz na kazdou 
ceskou rodinu pocitame pet c.1enu obmtsel b,\- pOl-et Cechu ye statu 
Xebraska a:-;i 50,000 . 

. J ak jiZ dH\Te u\Tecleno, pocali se Cecho\Te do jihovychodni Nebrasky, 
zvhi&te do okl'esu Saline, Richardson, Colfax, Butler, Saunders, Dodge
stehovati v letech sedes:itych, a promenili skoro \Tsude, kam pHsli, 
pu~te plane v ueineny raj. 

Prvni zakopnici \T okresich tech usadili so v knlsl1,Ych lidolich rek 
Big' Blue, Nemaha, Platte a potoka Maple, oluesy temi protekajicimi -
a,. y brzku pocali se tam rychle :-;tehovati jejich pi'<itele a znami, tak ze 
<lsi ve tl'ech leteeh l1ebylo tam lze jiz zac1n~~ homestead (doll1o\Tinu) zabrati. 

Osadnici tehdy kupontli pozemky zeleznicni \' cene od tN az do peti 
doHaI'u za akr a z \Visconsinu, low:\, , y.vchodnich mest i z Cech a MoravJ
pfichazeli stale a :-;t<l.le lUCljane, tak ze za nekolik rolnl byla krajin<l 
llasinei zali(lnell<l. 
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Brzo však pišly kobylky, které zvlášt východní Nebrasku

navštvovaly po sedm rok nepetržit za sebou, a uinily v nkterém

roce tak znanou Škodu na úrod, že nkteí osadníci pomýšleli na

vysthování se jinam.

Tak se piházelo své doby i v okresích Winneshiek, Howard,

Pocahontas ve státu lowa a Jižní Dakota, kde kobylky, a pak obilní

štnice (Chinchbugs) zniily úrodu tak, že tamjší lid eský pomýšlel

na hromadné sthování se na západ. "Le po sedmi létech kobylky se

už ve východní Nebrasce neukázaly, úrody byly slušné, pozemky v cen
stoupaly a kde kdo mohl, pozemky si kupoval.

echové i Moravané se pak do zmínných okres stále siln

sthovali, tak že, jaK jsme již sdlili, povstaly v okresích onch velmi

silné eské osady a trváme, že dnes pebývá v okresích Salin, Saunders,

Butler, Colfax, Richardson a Dodge pes 25.000 ech z ech a Moravy.

Pozemky v okresích tch a rovnž i v okresích Cuming, Tillmore

a Pawnee jsou dnes již velmi cenné a akr dobré pdy nedostaneš tam

pod ticet dollar.

Krajina tamní je velmi úrodná, protéká jí nkolik potok a ek,

v jich údolí jsou krásná luka a v nejúrodnjších údolích jsou osazeni

nejvíce eši,' usedlí zde d-íve nežli Amei-iané sami.

Nepišli tedy našinci do východní a jihovýchodní Nebrasky

,,s kížkem po funuse" jako se obyejn jinde stávalo; byli to ponejvíce

staí osadníci z Wisconsinu a z lowy — osadníci tedy ne už ,,zelení",

nýbrž ,,vybarvení", kteí vdli, co dlat a jak vše zaídit.

Mnozí pišli tam s holýma rukama, ale zabravše hned vládní

pozemek, pracovali a šetili, deli se ženou a dtmi od rána do veera,

a dnes již nkterého takového esko-amerického sedláka nevykoupí nikdo

za deset až dvacet tisíc dollar!

Jiní zase pivezli sebou trochu penz, potah vol neb líoní, nco
dobytka a hospodáského náadí, tak že mohli rychleji pokraovati.

Nkteí pivezli sebou i domek naložený na voze. Avšak každý takový

osadník ml z poátku píbytek skrovný, až bda chudiký a nedostatek

a nouze ho provázely všude, kam se vrtnul.

Dnes však mají již pkný, obyejn devný dm, výstavnou stáj,

úhlednou sýpku, erven natenou stodolu, hojnos dobytka a všeho,

eho k ádnému hospodáství teba.

Ovšem neuinil každý takový pokrok a známe v západní Nebrasce

a Kansasu dosti eských rolník, kteí nemají se dosud o nic lépe, nežli

se mli na poátku svého usazování v onch bývalých divoinách. V celku

však daí se krajanm našim ve východní a jihovýchodní Nebrasce

velmi dobe.

Osudy eských pionér byly však jak v Nebrasce, tak ve všech

státech, kde pevládají ]n-aii-ie — na vlas .stejné.

302 JJej'iny Geeld'tv Arnerick-Yell. 

Bl'ZO vsale pEsly kobylky, ktere zv}aste \'J~chodni ~ebraskn 

navstevovaly po sedm rok1'3. nepretrzite za sebon, a ueinily v nekterem 
roce tak znacnou ~kodu na urode, ze nekte:l'i osadnici pomYbleli na 
vystehovani se jinam. 

Tak se pfihazelo sve doby i v okreslch \iVinneshiek, Howard, 
Pocahontas ve statn Iowa a .Jiznl Dakota, kcle kobylky, a pa,k obilni 
stenice (Chinchbugs) znicily urodu tak, ze tame;ibl lid cesky pomyslel 
lUt hromaclne stehovani se na zapad. 'Lee po seclmi leteeh kobylky se 
uz ve vychodni Nebrasce neukazaly, -tu'ody byly slnbne, pozemky v eene 
stoupaly a kde kdo mohl, pozemky si kupoval. 

Cechove i 110ravane se pak clo zminenyeh okres1'3. st,ale silne 
stehovali, tak ze, jaK jsme jiz sdelili, povstaly v okresieh onech velmi 
silne eeske osady a tl'vame, ze dnes pl'ebyva v okresich Saline, Saunders, 
Butler, Colfax, Richardson a Dodge pI'es 25.000 Cechu z Cech a Moravy. 

Pozemky v okresich tech a rovnez i v okresieh Cuming, Tillmore 
a Pawnee jsou dnes jiz velmi cenne a akr dobre pudy nedostanes tam 
pod tl-icet dollar1'3.. 

Krajina tamni je velmi -tu'odna, pl'oteka ji nekolik potoku a l'ek,' 
v jich udolf jsou krasnct luka a v nej-tlrodnejsich udolich json osazeni 
nejvice Ce;i,' usedli zcle dl'lve nezli Amel'ican~ scuni. 

Nepl'isli tecly nasinci do vychodni a jihovychouni Nebrasky 
"s kHzkem po funuse" jako se obyeejnc jinde stavalo: bylit' to ponejvlce 
sta:l'i osadnici z "\Vi~uonsinu a z Iowy - osadnici tedy ne nz "zelenf", 
nybl'~ "vybal'veni", kteH veeH~li, co delat a jak v5e zaHdit. 

Mnozi pl'isli tam s holyma l'ukama, ale zabravse lIned vhtdni 
pozemek, pl'acovali a beti'ili, eli'eli se ~enon a detmi od rana do vecera, 
a clnes jiz nektereho takoveho eesko-mneriekeho secllaka nevyh:oupi nikclo 
za deset, az d vacet tisic doll aru! 

.Jini zase pH vezli sebou tl'oehn penez, potah vol1'3. neb koni, n(>co 
dobytka a hospocla,l'skeho l1i:thlcli, tak ze mohli l'ychleji pokrHcovati. 
NektcH privezli sebou i domek nalozen.y lHt vozo. Avsak ka%dy takovy 
osaelnik mel z pocatkll pl'ibytek skrovn.y, az. hecla chudick.y a neclost.atek 
a Douze ho pl'ovHzely vsude, kam se \Ttnnl. 

Dues \'sak maji jiz pekny, obycejnp eli'eveny elum, vystanlo11 staj, 
llhl(~dnou sypku, cervone naHenoll stodolu, hojnost' dobytka a Yscho, 
ceho k :hiclnemll hospoc1a,l-stYi ti'·eba. 

O\';elll neu~inil kaz.dY tako\'y pokl'ok ,1, ZlUtme y zapaelni :N Cbl'Hst:e 
a Kansasll clasti ~eskych 1'01nik1'3., ldcH nemaji se elosucl 0 nie lepe, ne%li 
se meli na poc'cttku sveho llSHZO\',lni v onh·h b,yvalyeh clivoein.kh. Veelku 
\'~ak claN so k]'(\janum nasim ye \',V('ho(lni a jiho\'yehodni :Kt'bl'as('(' 
velmi clobl·c. 

Osuel.v ceskydl piOlH~),5. b~'l'y n':;ak jak \- ).Tebl'ftsee, tak n' \'bPeh 
st.ltpch, k<1e pl'e\'hi<1aji p1'1I11'i(' - na das :-;tejne. 



;St(U Nebrmka. 303

teme -li životopis jednoho z pionér tch, známe už také

životopis druhého, tetího a t. d., podobá se jeden druhému jako

vejce vejci.

Po plachetní lodi jich pijela vtšina do New Yorku. Usadili se

pak na pozemcích bu ve státu Wisconsin neb lowa, odkudž pozdji

odejeli obyejn „vozmo" s volským neb koským potahem na západ,

anebo cestovali pímo z pístavu do velkých mst a teprve pozdji se

odebrali na západní pozemky.

Pracovali totiž delší dobu ve mstech východních neb západních,

deli a strádali, až konen s nkolika dollary poali na západ rolniit.

Konen pivezli nkteí sem z ech peníze, pozbyli však mnohdy všeho

a musili zaínati znova.

Ovšem nemli eští osadníci ve státech Nebraska, Kansas, lowa

a Dakota té tžké práce, jako jejich bratí ve státech Wisconsin, Michigan

a ásten i ve státu Minnesota, kde jim bylo díve mýtiti lesy a zbavovati

pdu tvrdých koen.

Zaátky však mli našinci ve státech Nebraska, Kansas, South

a North Dakota nemén kruté: nebo nebylo penz, nebylo potravin,

nebylo píbytku, nebylo studn, nebylo strom, nebylo cest, za to v tch
nekonených prairiích, tím více hadv a vlkv.

astokráte zabloudili ubozí osadníci v tch rozsáhlých planinách,

kde jeden pahorek úpln druhému podoben je, kde údolí jest jedno jako

druhé a kde žádné znamení z labyrintu toho nenaznauje cesty.

Též hrozilo nkdy nebezpeenství pi rozdlávání ohn, který

suchou trávu zapáliv, rychlostí blesku se rozšioval a lidské životy niil.

Také, jak již uvedeno, hejna zhoubných kobylek v letech prvních padla

v tak velkém potu na obilí, že bys nespatil ni šavnatého stébla na

polích, ni zeleného listu na stromech.

Konen neml mnohý ani potebných nástroj, mnohý neml
semene a tak se mnohdy dostavil do bídného píbytku i hlad, tak

že majetník jeho byl rád, dal-li mu chudý soused kousek chleba neb

nkolik brambor. Jedin nadje, ta ,, sladká páka všehomíra", chránila

je tehdy ped zoufalostí

Osadníci, kteí usadili se u ek, kde bylo dosti díví, vystavli si

sruby. Sebravše nejsušší díví, postavili 4 kly do tverhranu (12 stop

od sebe), na n položili pevná bidla. Stny byly ode deva (z hrub
otesaných klad) a strop rovnž. Na strop pak naházeli suchou trávu

a hlínu, prosekali díry pro dvée a okna, vyplnili mezery ve stnách
hlínou a bouda byla hotova.

Zaasté však vykopali pouze díry v zemi; pes n položili nkolik
trám nebo kmen, pes ty položila se chrast, na n naházelo se seno

a hlína a píbytek byl hotový.
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Cteme -Ii zivotopis jeduoho z pioueru tech, zname uz take 
zivotopis druheho, tre'tiho a t. d., podobtit' se jedeu druhemu jako 
vejce vejci. 

Po plachetni locli jich pHjela vetsina do New ,Yol'ku. Usadili se 
pak na pozemcich bud' ve statu Wisconsin neb Iowa, odkudz pozdeji 
odejeli obycejne "VOZlllO" s volskym neb ko:fiskym potahem na zrt,pad, 
anebo cestovali pi'imo z p:Hstavu do velkych mest a tepl've pozdeji se 
odebrali na zapadni pozemky. 

Pracovali totiz delsi clobu ve lllestech vychodnich neb zapadnich, 
di'eli a stradaIi, az koneene s nekolika dollary pocali na zapacle rolnicit. 
Konecne phvezli nektel-:( sem z Cech penize, pozbyli vsak mnohdy vseho 
a musili zaeinati znova. 

Ovsem nel~leli .eesti osadnici ve statech Nebraska, Kansas, Iowa 
a Dakota te tezke prace, jako jejich bratH ve statech Wisconsin, Michigan 
a castecne i ve statu l\1innesota, kde jim bylo (11-i\'e mytiti lesy a zbavovati 
pudu tvrdych koi'enu. 

Zacatky v~ak meli nasinci ve statech Nebraska, Kansas, South 
a North Dakota nemene krute: nebot' nebylo penez, nebylo potravin, 
nebylo pribytku, llebylo studne, nebylo stl'omu, nebylo ('est, za to v tech 
nekonecnych prairiich, tim vice ha,cluv a vlkuv. 

Castokrate zablondiU ubozi osadnici v tech rozsahlych planinach, 
kde jeden pahor~k upIne clruhemu podoben je, kde ucloli jest jeclno jako 
druhe a kde zadne znameni z labyrintu toho nenaznaimje cesty. 

Tez hrozilo nekdy nebezpecenstvi p:l-i rozdelava!li ohne, ktery 
suchou travu zapaliv, rychlosti blesku se l'ozsiroval a lidske zivoty nicil. 
Take, jak jiz uvedeno, hejna zhoubnych kobylek v letech prvnich padla 
v tak velkem poctu na obili, ze bys' nespatl-il ni st'avnateho stebla na 
polich, ni zeleneho listu na stromech. 

Konecne nemel mnohy ani poti'ebnych nastroju, mnohy nemel 
semene a tak se mnohdy c10stavil do bidneho pi'ibytku i hlad, tak 
ze majetnik jeho byl retd, clal-Ii mu chudy soused kousek chleba neb 
nekolik bramboru. Jedine nadeje, ta "sladka paka vsehomira", chl'anila 
je tehdy pred zoufalosti ..... . 

Osadnici, ktefi usaclili se u i'ek, kde bylo dosti dNvi, vystaveli si 
sruby. Sebravse nejsussi dfivi, postavili --1 kuly do etverhranu (12 stop 
od sebe) , na ne polozili pevna bidla. Steny byly ode di'eva (z hrube 
otesanych ldad) a strop rovnez. N a strop pak nahazeli suchou travu 
a hlinu, prosekali diry pro clvel'e a okna, vyplnili mezery ve stenach 
hlinou a bouda byla hotova. 

Zacaste vsak vykopali pouze diry \' zemi; pi'es ne polozili nekolik 
tramu nebo kmenu, pl'es ty polozila se chrast, na ne naha7.e}o se seno 
a hlina a pHbytek by} hotovy. 
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Ostatní pak, kteí usadili se na pláni, byli nuceni pebývati
\^ drLácích. Drák zbudoval si ovšem též každý sám. Byl to byt

obyejn polopodzemní a stavba jeho jest jednoduchá. Vykopá se tverec
asi 18x24 stop velikosti a asi 6 stop hluboký, pak se pone se stavbou
drfiáku. Nalezne se dobrá kyprá pda hustým drnem porostlá, vyorají

se brázdy pokud možno nejtlustší a stopu široké a pak ulamují se z nich

drny do tverhranu. Když jest již zásoba drnu, pikroí se ku stavb
samé. Stny staví se z drnu a jsou 2 až 3 stopy silné; v pedu nechá
se otvor pro dvée a na ostatních stranách po jednom otvoru pro okno,

kteréž bývá pramalinké. Když stny jsou nkolik stop nad zemí, klade

se krov, k emuž používá se silnjších vtví stromových: na ty kladou se

opt slabší vtve a kukuiná sláma, pak drn, tak že je celé obydlí jako

jediným drnem pikryto. Mezery vyplní se hlínou. Krov spoívá na
tech neb více do zem zatluených rozsochách, • do kterých se položí

píný trám. Aby to všechno drželo pohromad, zavlažují se jednotlivé

drny, aby se slily. Kdo se zmohl na kamna, nechá plechovou troubu

živým stropem vynívati. Podlaha bývá dobe upchována. Uvnit se

stny blátem omažou a nkteí si drnák uvnit též vybílili.

Takto zbudované stavení slouží za kuchy, jídelnu, pijímací sífi,

špižírnu, ložnici — jest to jediná jizba pro všechny a pro všechno.

Že drfiáky a sruby byly zdravjšími, než díry v zemi, zajisté

dozná každý; nemén byly ale také výhodnjšími a to proto, že aspofi

z malé vzdálenosti ve dne, nebo dle svtla v noci, mohl majetník neb

pocestný nalézti píbytek na planin, kde nebylo ani stromeku ani

ujetých cest.

asto se stalo, že osadník vraceje se za soumraku z msta, nebo

z návštvy od .souseda, celé hodiny, ba celou noc chodil nebo jezdil

po prairiích — domova svého hledaje; ráno pak shledal, že jest jen

nkolik krok vzdálen od podzemního píbytku, kolem nhož po celou tu

dobu marn bloudil.

-^ <^^=^<^ "^-^ C^^' <CI>^^^ fo*
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Ostatni pak, kte:H usadili se na pbini, byli nueeni IYl'ebyvati 
v clrnacieh. Drnak zbudoval si oysem tez kazdy sam. Byl to byt 
obycejne polopodzemni a stavba jeho jest jednodueha. Vykopa se ctveree 
asi 18 x 24 stop velikosti a asi 6 stop hluboky, pal\: se pocne ~e stavbou 
driiaku. Nalezne se dobra kypra puc1a hustym drnem porostht, vyoraji 
se brazdy pokud mozno nejtlustSi a stopu siroke a pak ulamuji se z nieh 
drny do ctverhranu. Kdyz jest jiz zasoba drnu, pfikroci se ku stavbe 
same. Sten:r stayi se z drnu a jsou :2 az 3 stop:y silne; v predu lleeha 
se otvor pro d yel'e a na ostatnieh stranaeh po jednom otvoru pro okno, 
kterez byva pramalinke. Kdyz steny jsou nekolik stop nad zemi, klade 
se krov, k ceinuz pouziva se silnejsich vetvi stromovych: na ty kladou se 
opet slabs! vetve a kukui'icna slama, pak drn, tak ze je cele obydlf jako 
jedinym drnem pi·ikryto. Mezery vyplni se hlfnou. Krov spociva na 
treeh neb vice do zeme zatlucenych rozsochach,. do kteryeh se poloZf 
pficny tram. Aby to vsechno drzelo pohromade, zavlazuji se jednotlive 
drny, aby se slil:y. Kdo se zmohl na kamna, necha plechovou troubu 
zivym stropem vycnivati. Podlaha byva dobi'e upechovana. Uvniti' se 
steny blatem omazou a nektei'i si drfiak uvniti' tez vybilili. 

Takto zbudovane staveni slouzi za kuchyfi, jidelnu, pfijimaci sin, 
spiZirnu, lozniei - jest to jedina jizba pro vsechny a in'o vsechno. 

Ze drfiaky a sruby byly zdravejSimi, nez diry v zemi, zajiste 
dozna kazdy; nemene byly ale take vyhodnejsimi a to proto, ze aspon 
z male vzdaJenosti ve dne, nebo dIe svetla v noci, mohl majetnik neb 
pocestny nalezti pl'ibytek na planine, kde nebylo ani stromecku ani 
ujetych cest. 

Casto se stalo, ze osadnik vraceje se za soumraku z mesta, nebo 
z na,'stevy od souseda, cele hodiny, ba celou noc chodil nebo jezdil 
po prairifch - domova sveho hledaje; rano pak shledal, ze jest jen 
nekolik kroku vzdalen od podzemniho pHbytku, kolem nehoz po celou tu 
dobu marne bloudil. 
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echové ve státu Kansas.

Kansas byl vadn do Unie jako stát v lednu roku 1861. Hranií

na severu s Nebraskou, na východ s Missouri, na jihu s Oklahomou

a Indiánským územím a na západ s Coloradem. Mí 82,080 tverec, mil

(81,700 mil zem a 380 mil vody). Rozdlen je na 106 okres. Má
1,470,495 obyvatel. Hlavním mstem je Kansas City (51,418 obyvatel);

Sídelním mstem je Topeka (33,608 obyvatel).

Nejstarší osadou eskou ve státu Kansas a sice na severovýchodu

je Marak v okresu Brown. Osada ta založena byla Moravany z okolí

Místku roku 1867.

Mezi prvními byl František Marak. Pokud nebylo katolického

kostela, služby Boží se konávaly v dom zmínného obana Maraka,

jehož piinním hlavn vystavn byl r. 1868. devný kostel 70 stop

dlouhý a 24 stop široký se zvonicí 65 stop vysokou.

Otcové ádu sv. Benedikta z Atkinson v Kansas byli prvními,

kteí tamním Moravanm dosluhovali, dojíždjíce do Maraku nkolikráte

do roka.

Když pak roku 1884. založeno bylo msteko Everest na dráze

Missouri 3 míle od kostela Všech Svatých v Maraku, zbudován v novém
msteku nový, úhledný a prostranný katolický kostel: z té píiny
osada se rozdlila na dv.

Pi kostele Všech Svatých v Maraku zstalo asi 40 moravských

a 10 irských rodin v osad sv. Josefa v Everest mli však Irané velkou

vtšinu. Z poátku sídlili knží v Maraku; nyní je však Marak pouze

misií, do které dojíždí knz z Everest.

Cechove ve statu Kansas. 

Kansas byl vhtden do Unie jako :-;tat y ledllll l'oku 1861. Hranici 
na severu ~ Nebraskou, na yychode :-; IVIi::;;souri, na. jihu s Oklahomou 
a. Indianskym uzemim a na zapade s Colol'adem. MeN 8:2,080 ctverec. mil 
(81,700 mil zeme a 380 mil vody). Rozdelen je na 106 okresfi. Ma 
1,470,495 obyvatelfi. Hla\Tnim mestem je Kansas City (51,418 obyvatelu); 
Sidelnil1l mestem je Topeka. (33,608 obyvatelfi). 

Nejstarsi osadou ceskou ve statu Kansas a sice na sevel'ovJ~chodu 
je Marak \T okresu Brown. Osada ta zalozena by-Ia. Moravany z okoli 
Mistku l'oku 1867. 

Mezi prvnimi byl FrantE,ek Marak. Pokud nebylo katolickeho 
kostela, sluzby Bozi se kon(LValy y dome zmineneho obcana Maraka, 
jehoz pl-icinenim hlavne yystaven byl r. 1868. di'eveny kostel 70 stop 
dIouhy a 24 stop siroky se zvonici 65 stop vysokou. 

Otcove hidu sv. Benedikta z Atkinson \T Kansas byli prvnimi, 
ktefi tamnim Moravanfim dosluhovali, dojizdejice do Maraku llekolikrate 
do roka. 

Kdyz pak l'oku 1884. zalozeno bylo mestecko Everest na dnlze 
Missouri 3 mile od kostela. Vsech S\Tatych \T Maraku, zbudovan v novem 
mestecku novy, llhledny a prostl'anny katolicky kostel; z te pHciny 
osada se rozdelila. na d ve. 

PH kostele Vsech Svatych ~; Maraku zfistalo asi 40 mOl'avskych 
a 10 irskych rodin v osade sv. Josefa v Everest meli v~ak Ir<~ane velkou 
vetsinu. Z pocatku sidlili knezi v Mal'aku: nyni je vsak Marak pouze 
misif, do ktel'e dojizdi knez z Everest. 
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Prvním stálým knzem eským v Maraku a Everest byl P. Josef

Gaydoušek, jenž se narodil 5. bezna 1861. v Bohuslavicích u Malenovic

na Morav. Odbyv maturitní zkou.§ky na eském gymnasiu v Perov,
vysvcen byl na knžství v Lovani v Belgii 20. ervna 1886.

Po nm nastoupil 5. ervence 1888. P. František Kulíšek. Týž se

narodil 18. prosince 1861. v Louanech u Olomouce. Gymnasium studoval

v Olomouci, bohosloví v Lovani. Do Ameriky pijel 1. srpna 1885.

Téhož roku poslán byl biskupem L. M. Pinkem, nyní již zemelým, do

Strawberry, Washington Co., Kansas. Osada tamní jest nmecko-fran-

couzsko-anglická. Odtamtud dojíždl do eských osad uba a Munden,

Republic Co., Kansas, a sice jednou za msíc. Za jeho správy vybudován

kostel v Munden, zasvcený sv. Jií.

Ve Strawberry pobyl až do jara roku ISSH., kdy byl ustanoven

duchovním správcem v Everest, Kansas. Osada ta se dvma kostely,

v Everest a Marak, jen 3/^ míle od sebe vzdálenými, je esko-anglicko-

nmecká. Roku 1890. v íjnu pesazen byl do Kansas City, Kansas, do

osady sv. Josefa, kam tenkráte patily všechny slovanské národnosti:

Poláci, Slováci, Chorvati, Slovinci, a Malorusi. V Kansas City jsou jen

asi dv nebo ti eské rodiny.

Roku UK)2, osada byla rozdlena a P. Prant. Kulíšek ustanoven

faráem anglické osady ve Frankfort, Kans., odkudž dojíždl jednou

msín do eské osady sv. Václava v Irving, Kans., kde za jeho správy

vystavn nový kostel na místo starého, který již nijak nevyhovoval.

V prosinci r. 1905. pak ujal se nové slovácké osady v Kansas City,

kde vystavl kostel a posud psobí. Osada, a malá, pece utšen
vzkvétá a kráí slibné budoucnosti vstíc.

Po odchodu jeho ujal se duchovní správy P. Petr Kloss, nyní

již zemelý.
Na to byl faráem v Everest a Marak P. Ant. íhal. — V dob

pítomné psobí tam P. H. Preisberg.

V okolí tom žije dnes asi 180 eských rodin z Moravy a Cech.

Silná osada eská je v okolí msteka Wilsoti, v okresu Ellsworth,

ve stedním Kansasu. Osada ta založena byla Františkem J. Svehlou

roku 1870.

Tento se narodil 5. listopadu r. 1845. v Albrechtci v echách, kde

otec jeho byl koláem. Pibyl s rodii v beznu r. 1854. do New Yorku,

odkud odebrali se do Dubuque ve státu lowa. Koncem téhož roku

pesídlili se do .severní lowy, kde pozdji založena byla eská vesnice

Spillville. Roku 1862. dal se Fr. J. Švehla odvésti na vojnu, súastniv

se války proti dakotským Indiánm. Roku 1869. usadil se v okresu

Salin v Nebrasce, odkudž odebrav se do okresu Ellsworth, ve státu

Kansas, založil nedaleko msteka Wilson zmínnou rolnickou osadu.

Byl tam uitelem, okresním miem a smírím soudcem. Nyní tam

farma avšak špatn .se mu vede — chuas oslepl.
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Prvnim shUym knezem ueskym v Mal'akn <L Evprest byl P. Josef 
Gaydousek, jell~ se na1'odil 5. bi'ezna, 1861. v Bohuslavicich u 1\1alenovic 
un, 1\101'a,y8. Odbyv matu1'itni zkousky na ueskem g-ymnasiu v Pi'erove, 
\rysvecen byl ua kU87.stvi v Lovani v Belgii :20. ce1'vna 188ft 

Po 118m nastoupil 5. cervence 1888. P. FrantiSek Kulisek. T)~~ se 
narodil 18. proslnce lRG1. v Loucanech u Olomouce. G~Tmnasium studoval 
v Olomouci, bohoslovi v Lovani. Do Ame1'iky pi'ijel 1. srpna 1885. 
Tehoz roku poshin byl biskupem L. M. Fillkem, nyni jiz zemi·elYm, do 
Strawberry, \Ynshington Co., Kansas. Osada tamni jest nemecko-fran
couzsko-anglicka. Odtamtud dojiZclel do ceskych osad Cuba a 1iunden, 
Republic Co., Kansas, a sice jednou za mesic. Za .kho spravy vybllcl~v{m 
kostel v .Munden, zasve<:eny sv . .Jii'f. ' 

Ve Strawberl'Y pobyl az do jal'a roku lKKK., kdy byl ustanoven 
duchovnim spl'avcem v Everest, Kansas. Osacla, ta se dvema kostely, 
,. Everest a 1\1arak, .len 3Yz mile od sebe vzdalenymi, je uesko-anglicko
nemee]nt. Rokn 18HO. v Hjnu pi'esazen byl do Kansas City, Kansas, do 
osady sv . .Josefa, kam tenknite pattily vi;e<:hny slovanske narodnosti: 
Polaci, Slo,-aci, Chorvati, Slovinci, a Malorusi. V Kansas City jsou .len 
asi dve nebo ti-i ceske rodiny. 

Roku 1002. osada byla l'ozdelena, a P. Fr:lnt. Kulisek ustanoven 
far{d·em anglicke osady ve Frankfort, Kans., odkudz doji~del jednou 
mesicne do ceske osady sv. Vaclava v Irving, Kans., kde za jeho spravy 
vystaven novy kostel na misto stareho, ktel'Y .liz nijak nevyhovoval. 

V prosinci r. 1905. pak ujal se nove slovacke osady v Kansas City, 
kde 'Tystavel lcostel a posuc1 pllsobf. Osada, ac mahi, pr'e<:e utesene 
vzkveta (1, kl'aui slibne budoucnosti vstHc. 

Po oc1chodu jeho lljal se dllchovni spl'ayy P. Petr Kloss, nyni 
jiz zemi'elY. 

Na to by1 faral'em v E,Terest a l\lantk P. Ant. Gihal. - V dobe 
pHtomne pllsobi tam P . . H. Freisberg. 

. V okoli tom zije dnes asi 180 ceskych roc1in z Morcwy a Ceeh. 

Silna osada ~eska je v okoli 1118steck~L Wilson, v okl'estl Ellsworth, 
ve stl'ednim Kansasu. OS{lC1i:L ta zalozena byla Fnmtiskem J. Sveh]ou 
1'0kl1 1870. 

Tento se naroclil 5. listopadu r. 1845. v Albrec:htei v Ceehach, kde 
otec jeho byl kolar·em. PHbyl s rodici v uI·ezllu 1'. 1854. do New Yorku, 
odkud odebrali se do Dubuque ve statu Io,,-a. Koncem h~hoz roku 
pi'esidlili se do severni Iowy, kde pozdeji zalo~ella byla ceska. vesnice 
Spillville. Roku 1862. c1al se Fl' . .I. Svehla odvesti na vojnl1, sucastniv 
se vaJky proti dakotskym Inclianum. Holm 186V. usadil se v okresu 
Saline v Nebl'asce, oc1kudz oc1ebrav se do oluosu Ellsworth, ve st<Ltu 
Kansas, zalozil nec1aleko mestecka ,\Vilson zmfnunou rolnickou osadu, 
Byl tam ucitelem, okresnim me:r·iuem it Smil'CIlll somlcem. Nyni tam 
farmai'· a vsak spatne so mu vede - chucl'as osle1)1. 



Kostel sv. Václavu ve Wilsoii, Kaiisas.

Jan Habenicht. — Djiny echT Amer.

Kostel sv. ":tclasa ye Wilson, Kan~as. 

Jan Habenicht. - Dejiny Cechuv Amer. 
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Brzy za Svehlou pišli: Josef a Václav Klímové, Jan ížek, Jakub
Jedlika, zemelý Ant. Somr, který žrdíve v Detroit, ve státu Michigan,

Jan Brašna, Martin a Adolf Honomichlové, zvnlý Jakub Soukup
z Pražáku u Vodflan, jenž ped svým píchodem do okresu Ellsworth

žil v Jižní Dakot, zemelý Josef Krofta, Václav Mareš, Jan Charvát,

Josef Dymáek, Václav Gregor, narodil se 28. listopadu 1840. v Církvici

u Kutné Hory, František Malí a .lan Miskovský.

Když pak založeno bylo msteko Wilsoti, usadili se v nm hned
na poátku: Jan Tobiáš a Václav Sekavec.

oo oo

oo oo

oo óo

oo oo

Rev. Ani. .). Nov;íek.

Tobiáš pebýval díve poblízku vesniky Marysbury v okresu"

Le Sueur ve státu Minnesota. Usadil se tam s otcem svým zemelým
Václavem už roku 1855., který pocházel z Velimi u áslavi; roku 1877.

pesthoval se do Wilson. Jest tam Jednatelem eskýcli asopis a

obchoduje s farmáským náiním.

Pítel Tobiášv, Václav Sekavec, pijel r. 186(). s otcem a bratrem
Josefem do státu Minnesota a to na pozemek mezi tehdejšími vesnikami
Elysian a Marysburg, v okresu Le Sueur. Pozemek onen (240 akr)
koupil jeho otec za 2,700 dollar. Jenom malá ás pdy (20 akr) byla

vzdlána, ostatní byl les, nebo moály. Roku 1876. odsthoval se s bratrem
Josefem do okresu Ellswoith a oba bratí úastnili se ve Wilson horliv
veejného života.
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Brz;\' za Svehlou !l!-isli: .Josef ,a Vacla," KlimoV(~, Jan Cizek, .Takub 
Jedlicka, zemi'el,y~ Ant, Somr, ktery ~ilr'dHve y"Detroit, ve statu ':\1ichigan, 
.Tan Brasna, :Mul'tin a Adolf Honomichlon~, 7-yecnely .Jakub Soukup 
z Pl'aza,ku u Vodiian, jenz pi'eel :'WYlll pHchodem do okr~su Ellsworth 
zil ,. Jizni Dakote, zemi'ely .Tosef Kroft-a, Vacla,v Mares, Jan Charvat, 
Josef Dymacek, Vacht" Gregor, nal'odil se ~~. listopadu 1840. ,. Cirkvici 
u Kutne Hory, FrantiSek 11 alii, a .Ian lVliskovskY. 

Kdyz pak zalozeno bylo mesteeko Wilson, usadili se v llem hned 
na poeatku: Jan Tobias a Vaclu,' Seka,·ec. 

I \ 
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He\,. Allt. ,J, 1\O\':lc(>k. 

Tobias pI'ebj~yal di'in? poblizku · yt='snit'ky Marysburg v ol\1'esu' 
Le Sueur H :' :-;tatu Milllwsota, usadil Sl' tam s otcem svym zemi'elym 
V,lcla vem uz rokn 185;).. ktel'Y po<.:hazel 7- Yelimi n Casla vi: roku IH77. 
PI'pstelwYal se do 'YiJ:..;on, .Test tam jeelnatelem ' ("eskye-h ("asopisu a 
ob('hoduje s fal'llUl.l'!'-'kYm naeinim, 

PHtel Tobi::lSiiv, \T,l.c:lav Sekav('C', pi'ijel 1', ]f\{ju, s otc<:'11l a bratrem 
.Tosefem do statu l\fjn!1csota a tD na pozemck me7-i tehdejsimi ve: .. ;nil~kami 
E I,ys ian a ~Ial''ysburg, \" okl'PSU Le Sueur, Pozemek oneIl (:~-lO i"lkru) 
koupil jeho otec za ~,700 dollaru, .Tl'nom maht ecist' pudy (:W akru)' byla 
"zeU-Iana, ostatni b~·lles, nebo moc,ily, Roku It)i{j. odstehoval sc s brat1'elll 
.Tosl'fclll do okl'cSU Ellswol'th a oba bl'atN lll'(lstnili s(' VI' 'Yilson hc)}'liYe 
"ei"ejneho zi vota , 
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Václav má dnes ve Wilson ktrénáský obchod. Josef (narodil se

24. dubna r. 1844. v Bežanech na áslavsku. V Kutné Hoe vystudovav

reálku, byl lesním píruím v Kamenné Lhot), má pknou farmu

o 275 akrech asi 4 míle od vesnice Hollyrood a asi míli od pošty Palacký

v okresu Ellsworth. Zvolen byl do rzných okresních úad a r. 1893.

do státní zákonodárný. Oba Sekavcové jsou svobodái, ctící v.šak

pesvdení jiných.

O nco pozdji pišli do Wilson Alois Knákal (narodil se dne

4. prosince r. 1842. ve Lhot u Kutné Hory), jenž z poátku ve Wilson

Kostel sv. Jií v Novém T:íboe. Kaii^as.

ševcoval: nyní tam žije jako privátník, a Josef Tampír starší (narodil

se dne 28. záí roku 1834. v Suchdolu u Tebon), který pebýval díve
v Saginaw ve státu Michigan; má ve Wilson kupecký krám.

Ve msteku Wilson, jež má asi 1000 obyvatel, je ád ,,Vesmír"
(C. S. P. S.), ochotnický spolek a sokolský sbor ,, Karel Jonáš", založený

7. záí 1895., který si tam vystavl spolkovou sííi.

Ve msteku je též eský katolický kostel, o jehož zbudování
nejvíce peovali zemelý Jakub Soukup a Jakub Jedlika.

Stdt Illf.JUUlS. inl 

: Vaclay ma dnes ve "\Yilson"ktrl'enct,l-sKY obchod. Josef (narodil se 
24. dubna l~. 1844. v Brezanech na Cas1avsku:V Kutne"HoI'o yystudoycty 
realku, byl 1esnim pNrucim v Kamenne Lhote), ma peknou farlllU 
o 275 akl'ech asi 4 mile od yesnice Hotlyrood a asi mili od posty Patacky 
y okresu Ellsworth. Zvo1en byl do l'ftznych okl'esnich uI'adft a 1'. 1893. 
do statni zakonodarn~~. Oba Sekaycon~ jsou syobodal'i, ctiel "sak 
pI'esvedceni jinych. 

Oneco pozdeji pI'iSli do vVilson Alois Kfiakal (narodil se dne 
4. prosince r. 1842. ye Lhote u Kutne HOl'y) , jenz z pobttku ye "\Vilson 

Kostel s\'o .TiH \' XO\"{"111 T:ibol'e. Kansas, 

seycoya1: n:rni tam zije jako prinHnik, a Josef Tampir starsi (nal'odil 
se dne 28. zaN roku 1834. v Suchc101u u 'rl'ebone), kter.)~ p1'ebyyul (11-iYe 
Y Saginaw ye statu Michigan; ma ye "\Vilson kupec:ky luam. 

Ve mestecku ,Vilson, jez ma asi 1000 obyyute1ft, je I'ad "Yes111ir" 
(C. S. P. S.), ochotnicky spo1ek a sokol sky sbor .,Karel Jonas", zalozeny 
7. 7. <11'i 1893., ktery si tam yystaye1 spolkoyou sin. 

Y e mesteekn je tez cesky katolick)~ kostel, () jehoz zbndonini 
nejvice pecoyali ze1111'e1y Jakub Soukup a Jakub Jedlicka. 
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Rev. Karel Dragoun byl prvním duchovním správcem osady sv.

Václava ve Wilson. Do msteka toho pibyv r. 1885., setrval tam
nkolik rok: pak byl faráem osady v uba ve státu Kansas. Nyní
psobí v Chelsea la. Narodil se v Kojetín, na Morav, dne 30. íjna 1861.

Gymnasium studoval v Olomouci a bohosloví na americké koleji v Lo-

vani, v Belgii.

Nástupcem jeho ve Wilson stal se P. Ant. J. Nováek. Tento
narodil se v Mcholupech u Klatov 8. dubna 1866. Studoval gymnasium
v Klatovech. Po svém píchodu do Spojených Stát studoval filosofii

v St. Vincens Seminary v Pennsylvanii a theologii v St. Mary's Serainary,

Cincinnati, Ohio a v Grand Seminary v Montreal, v Kanad, kdež byl

vysvcen na knžství 20. února r. 1892., pro dioecesi Concordia, Kansas.

První mši sv. sloužil v kostele sv. Mikuláše v New Yorku.

Ustanoven byl kaplanem pi kathedrále v Concordia, odkudž po ti
roky dojíždl na 9 rozliných missií, mezi nimiž byla esko-nmecko-
anglická osada uba a eská osada Nový Tábor.

Když P. A. J. Nováek pevzal správu osady ve Wilson, Kansas,

byla práv neúrodná léta, pomry rozhárané, vru tžký pro nho zaátek.
Knz tento ale se nelekal žádných obtíží, které v cestu se mu stavly
a šel za vytknutým sob cílem ku blahu osady. Za jeho správy postavena
byla r. 1898. slušná fara a do ní potebný nábytek. Pikoupil také stavební

místo k osadnímu jDozemku.

Roku 1897. 18. února založil spolek sv. Jana Nepom. ,,Katol.

Dlníka'' íslo odvtví 21. Spolek ten ítá 39 úd.

Dne 26. kvtna 1901. založen ženský spolek sv. Anny, Ú. J. Žen
Amerických, odvtví . 88. Spolek má asi 20 údkyii.

Krom tchto spolk založil P. Ant. J. Nováek spolek dívek

Mariánských, který má 15 údkyn a spolek Oltání s 50 údkynmi.

Svatováclavský spolek muž I. U. .1. , založen byl P. K. Dragounem
a trvá dosud. Má tedy osada wilsonská 5 katol. eských spolk.

Dležitá doba pro osadu nastala r. 1902., kdy se zaalo se stavbou

nového kostela v rozmru 48x100 stopách. Budova s vnitní úpravou
.stála $17.000. Osada ítá 70 katolických rodin a v pítomné dob eského
knze nemá. P. Ant. J. Nováek psobí jako knz v Chicagu, 111.

V okresu Ellsworth jest usazeno 450 eských rodin, z nichž 380

žije na farmách v okolí Wilson a Hollyrood, jež má 266 obyvatel, jest t^im

ád ,, Kalich" (0. S. P. S.), založ«niý 1. ervence 1900, pošty Palacký,

okresního msta Ellsworth, má 1.549 obyvatel, vesniky Blackwolf a

Kanapolis, jež má 240 obyvatel. Ostatních 70 rodin .sídlí ve svrchu

eených místech.

echové v okresu tom bydlící pišli z táborského, áslavského
a plzeského kraje.

312 Dijilly Uecldlv Americkycll. 

Rpy. Karel Dragoun byl pl'\'nim duchovnfm spl'Ctvcem osady sv. 
Vaclava ,'e Wilson. Do niestet:ka toho pHbyv 1'. 1885., :-:etrval tam 
nel{olik 1'okfi: pak byl fanirem osady v Cuba ve statu Kansa;". Nyni 
piisobi v Chelsea la. Narodil se v Kojetine, na :Morave, dne 30. Hjna 1861. 
Gymnasinm studoval v Olomouci a bohoslovi p<t americln~ koleji v Lo
YHni, v Belgii. 

"Na.stupcem jeho ve ,Vilson staJ se P. Ant. J. Novileek Tento 
narodil se v 11echolupech u Klatov 3. dubna 1866. Studoval gymnasium 
y Klatovech. Po svem pHchodu do Spojenych Statii studoval filosofii 
,. St. Vincent's Seminary v Pennsylvanii a theologii v St. Mary's Seminary, 
Cincinnati, Ohio a v Grand Seminary v :Montreal, v Kanade, kdez byl 
vysvecen na knezstvi 20. unora r. 1892., pro dioecesi Concordia, Kansas. 
Prvni msi sv. slouzil v kostele sv. l\1ikuhise v New Yorku. 

Ustano,-en byl kaplanem pi'i kathedraJe v Concordia, odkudz po ti-i 
roky dojizdel na 9 rozlicnych missii, mezi nimiz byla t:esko-nemecko
anglickei osada Cuba a ceska osaela Novy Tabor. 

Kdyz P. A. J. Novacek pi'evzal spretvu osady ve "\Vilson, Kansas, 
byla pnive neuroclna leta, pomery rozluirane, veru tezky pro neho zacat.ek 
Knez ten to ale se nelekal zadnych' obtizi, ktere v cestu se mu stavely 
<t sel za vytknutym sobe cilem ku blahu osady. Za jeho spravy postavena 
byla r. 1898. slusmi far a a do ni poti-ebny nabytek. Pi-ikoupil take stavebni 
misto k osaelnimu pozemku. 

Roku 1897. 18. unora zalozil spolek sv. Jana Nepom. "Katol. 
Delnika" cislo odvetvi ~1. Spolek ten t:it.i 39 udii. 

Dne :26. kvetna 1901. zalozen zensky spolek sv. Anny, U. J. Zen 
Americkych, odvetvi c. 8t). Spolek met asi '20 l](lkyfi. 

Krome techto spolku zalozil P. Ant. J. Novacek spolek dh-ek 
~Iarianskych, ktery met 15 llelkyfi a spolek Oltar-ni s 50 udkynemi. 

Svatovaclavsky spolek muzii 1. U . .T., zalozen byl P. K. Dragounem 
a trvct dosud. Met tedy osacla wilsonskct 5 katol. ceskych spolkfi. 

Dulezita doba pro osadu nastala r. 1902., kdy se zacalo se stavbou 
noveho kosteJa v l'ozmeru -l8xlOO stopach. Budova s Yniti-ni upravou 
stiUa $17.000. Osada ~it(l 70 katolickych rodin a v pHtomne dobe ceskeho 
lnH"'ze nema. P. Ant. J. NoY<teek piisobi jako knez v Chicagu, Ill. 

V okresu Ellsworth jest usazeno -l50 ceskych rodin, z nichz 380 
zije nn farm{Lch Y okoli Wilson a Hollyrood, jez m{t :WG obyvatel, jest titln 
hid "Kalich" (C. S. P. S.), zalozony 1. eel'Yence 1900, posty Patacky, 
okl'esnfho nH~sta Ellsworth, met 1.5·H) oby\'atel, yesnieky Blackwotf a 
Kanapolis, jez meL :! .. !O obY\'CLtel. Ostatnfeh 70 l'odin sidli \'0 s\'rchu 
l-e~enych mistech. 

Cechove Y okresu tom hydlici pl'isli z; tllbol'skeho, easlayskeho 
a p]zefls]H~ho kl'aje. 
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Velká osada eská je také v oki-esn Republic v severozápadním

Kansas a to ve msteku Nový Tábor, uba, Munden a Narka.

Prvými osadníky, kteí roku 1^70. pišedše z lowy, v okresu tom
se usadili, byli: Ant. Šindelá, Jií Hanl, Jan Pachta, Prant. Dvoák,
Josef Kalivoda st., Josef ízek, Jan áp, Fran-t. Homolka, Jií Severa,

Fr. Rundus, Jan Houdek, Janáek s rodinou, A. Stránský, Jos. éiplíchal,

Jan Vích, Fr. Brož, Jan Vašíek, Klabzuba, Voltman, Beneš a jiní.

Mnohým cesta povozem z lowy trvala 4 nedle, než dojeli do Kansasu.

Skoro všichni jsou už na pi'avd Boží.

První osadníci eští v okresu Republic pocházeli z kraje chrudim-

ského, pozdjší z áslavského a plzeského.

Rev. Jan Huna.

Osadníci ti zakoušeli z poátku mnoho: ale z krajiny v dobách
nejhorších neodešli, a nedbajíce kobylek a sucha — pilností a pracovitostí

dodlali se blahobytu.

V okresu Republic jest asi 550 eských a moravských rodin;

pohíchu — tak jako skoro všude zde v Americe — mezi sebou se

nesnášejících. Tenice mezi svobodomyslnými a vícími jsou píinou,
že echové ztrácejí a mrhají nejenom tam, nýbrž i všude jinde pouze

sílu svoji I

Koncem roku 1870. byl v Novém Táboe založen spolek ,, Katolická

Svornost'", k nmuž patili tém všichni osadníci, ale následkem ne-
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Velka osada ce:-;lni je take Y okl'esn R.epublic Y severOJ'.apadnim 
Kansas a to ye mestecku Novy Tabor, Cuba, 1\1uuden a Narka. 

Pl'Yymi osadniky, li:teN rokn 11-:170. pl+~edse z Io,,'y, v okre~u tom 
se usadili, byli: Ant. Sindehil-, JiN Hanel, Jan Pachta, Frant. Dvohtk, 
Josef Kalivoda st., Josef Rizek, Jan Cap, Frant. Homolka, .Ti.l-l Severa, 
Fr. Rundus, Jan Houdek, Janacek ~ rodinon, A. Stransky, Jo:-;. ~plfchal, 
Jan ViGh, Fr. Broz, Jan Vasi('ek, Klabzuba, Voltman, 'Bene:; a jini. 
1Inohym cesta poyozem z lowS tn'ala 4 nedf>le, nez dojeli do Kansasu. 
Skoro vsiehni jsou uz na pl'a nle Bozi: 

Prvni osadnici ce~ti v okresu Hepublie pocbazeli z kraje chl'udilll
skeho, pozdejsi z easlavskellO a plzefiskellO. 

Re\,. Jan Ht'ma. 

Osadnici ti zakou~eli z poc{Ltku 111noho: ale z krajiny v dobaeh 
nejhorSich neodesli, a nedbajice kobylek a sucha - pilnosti a pracovitosti 
dodelali se blahobytu. 

V okresu Republic jest asi 550 eeskych a moravskych rodin; 
pohfichu - " tak jako skoro vsude zde y Alleriee - mezi .sebou se 
ne~misejicich. Ti-enic.e mezi s\'obodomyslnymi a veficimi jsou pfi<'Hnou, 
ze Cechove ztraceji a mrhaji nejenom tam, nybrz i vsudf' jinde pouze 
sHu svoji! 

Koncem roku 1870, by} v Novem Tabore zalozen spolek "Katolicka 
Svornosf", k nemuz l1atI-ili temei' vsichni osadnici, ale nasledkem ne-
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snášenlivosti a štvaní byl velice seslaben, a se nerozpadl. len tohoto

spolku, Jií Hanl, daroval 3 akry pdy na zízení katol. hbitova a ze

spolku ,, Katolická Svornost'" vyšla myšlenka, postavit katol. kostel,

nebo ped tím sloužívala se mše sv. jen v té i v oné farm.

Po 3 roky dojíždl mezi tamní osadníky knz pvodu francouzského,

po nmž tam pišel P. Fr. Kulíšek. Za tohoto knze byl tam vystavn
a posvcen 30. ervna r. 1887. kostel sv. Jií. Nyní tam dojíždí knz
z Ciiba, Kans. Kostel stál $800. Po P. Fr. Kulíškovi následoval P. Heitz,

po nm P. P. Kloss, P. Fr. S. Havelka a r. 1781. P. Ant. J. Nováek.

Re v. .lan Sklená.

Roky 1894. a 1895. byly pro osadníky v Novém Táboe velmi neblahé.

Ustaviné sucho v.^.echnu úrodu iipln zniilo a následkem toho nastala

mezi nimi hrozná bída. Ale osadníci nezoufali a vytrvali. Po zlých

dobách nastala opt úrodná léta a tím i dále zvelebovány tamní osady.

Roku 1895. P. Ant. Nováek odešel do Wilson, Kans. a tu P. K. Dragoun
z uba, Kans. až do svého odchodu do Chelsea, lowa, dojíždl k tamním
osadníkm.

. y Quba (445 obyvatel) byl také vydáván asopis eskomoravských
bratí. Poal vycházeti poátkem února roku 1891. V brzku však
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smi~~nlivosti a s.tvani byl velice seslaben, ac se nel'ozpad1. Clen tohoto 
spolku, Jifi Hanel, daroval 3 akry p~dy na zHzenf kato!. hfbitova a ze 
spoll{u "Katolicka Svornost'" vysla myslenka, postavit katol. kostel, 
nebot' pfed tim slouzivala se mse sv. jen v te ci v one 'farme. 

. Po 3 roky dojizdel mezi tamni osadniky knez plivod~ francouzskeho, 
po nemz tam pHsel P. Fr. Kulisek. Za tohoto kneze byl tam vystaven 
a posvecen 30. cervna r. 1887. kostel sv. JiN. Nyn{ tam dojizdi knez 
z Cuba, Kans. Kostel stal $800. Po P. Fr. Kulfskovi nasledoval P. Heitz, 
po Hem P. P. Kloss, P. Fr. S. Havelka a 1'. 1781. P. Ant. J. Novacek. 

ltc\' . .Jan Sklemii·. 

Ro){y 1~94. a IH9;). byly pro o~a<1niky v Non~m Tabol'e velmi neblahe. 
U~taviene sueho v;ec:hnu uroc1u lipIne znicilo a ml.sledkem toho nastala 
mezi nimi h1'ozn{l, bida. Ale osadnici ne7.oufali a vytrvali. Po zlyeh 
dobach nastaIa opet ul'odmt leta a tim i (lrtle 7.velebovany tamni o~ad~'. 
Hoku 1bU5. P. Ant. Nove:l('ek odesel do vViIson, Kans. a tu P. K. Dragoun 
z CUb~l, Kans. az do s,'eho odc:hodu do Chelsea, Iowa, dojiZ(H~1 k tamnim 
osadnildhn . 

. Y Cqba (445 ob,Yvatel) byl taI{e v~'dav{m casopis cesko·mora\'~kYc:h 
bratH. Pocal v~'c:h(lzeti p06HkpJ]) llllora roku 1891. V br7.ku vsak 
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zanikl. Redaktorem jeho byl známý Rev. Fv. Runclus. List ml název

„eský Lev".

Ve mstysu uba jest jeden katolický a jeden evangelický eský
kostel a malá nepatrná spolková sífi. Katolický kostel postaven byl

r. 1876. a pístavkem zvtšen r. 1888. faráem Petrem Klossem. Potom
spravoval katolickou obec v uba, jež je smíšená: eská a nmecká —
P. Karel Dragoun, dojíždje zárove do tak zv. Nového Tábora,

eský presbyterní kostel vystavn v uba roku 1891. Od února

roku 1895. káže tamnímu sboru pastor J. A. Kohout, který se narodil

v Jenštýn u Prahy a ordinován presbytei Madisonskou, ve státu Wis-

consin roku 1894.

Kostel sv. Jíuiii Xepom. v Pilsen, Kansas.

Též v MuMdeii (115 obyvatel), dvanáct mil od uba vzdáleného,

zaaly 9. února roku 1892. vycházeti ..Kansaské Noviny". Týdenník ten

zašel roku 1895. Látka dodávána byla z Omahy ,,Pokrokem Západu",

V íjnu r. 1901. poal v Munden opt vycházeti eský týdenník ,,Dva-

cátý Vk", za redakce pastora Ant. Motyky.

Za zmínku stojí, že v uba jsou dva ády . S. P. S. a to ád
,,Nový Tábor" a ád ,,Žižkv Dub", mimo to ád ,,Kansaský Rolník"

a ,,Nový Tábor" (Z. . B. J.). Rád ,,Nový Tábor" patí jako celek

za.nild. Redakto1'em jcho byl ZllellllY Rev. Fl'. Hllndu~. List mel nazev 
6esk'~ Lev". 

" .J 

Ve mestysu Cuba jest jeden katolieky a je<len evang'elicky eesky 
kostel it mala nepatrncL spolko\'a sift.. Katolicky kostel postaven byl 
1'. 18iG. a pffstavkem zvetsen r. 18tiH. farcll'em Petrem Klossem. Potom 
'sp1'avova.l katolickou obec \' Cuba, jez je ~miSemt: eesld, a nemecke!. -
P.Karel Dragoun, dojizdeje r.a1'o,'efl do tak ZY. Noveho Tabora. 

6esk.)~ presbytern-i kostel \'ysta~'en \' Cuba roku IH91. Od unora 
roku It;95. kaze tamnimu sboru pastor .T. A. Kohout, ktery se narodil 
v Jenstyne u Pl'ahy a ol'dino\'an presbyteH .:\Iadisonskou, \'e st<ttu ,\Vis
consin roku 189-1. 

KostC'1 s\'o .lalla Xepom. \' Pilsen, K:Jnsas. 

rrez V 'Mul1del1 (115 oby,-atelu), cl\-amkt mil od Cuba vzda,leneho, 
zaealy 9. unora roku 1H9:!. vyehazeti "Kansaske ~o'-iny·'. Tydennik ten 
r.asel roku 1R93. Latka eloclavana by-In, z Omahy "Pokrokem Z<Lpaelu ". 
V Hjnu 1'. H)Ol. pob\.l v I\Iunden opet \'ychazeti eesky tydennik "Dya
caty Vek": za redakce pastora Ant. ~Iotycky. 

Zn zminku stoji, ze v Cuba j~ou elva l'ady C. S. P. S. a to l'ad 
"Novy Tabor" a rad .,Zizkuv Dub", mimo to i'ad "Kansasky Rolnik" 
a "Novy ~abor" (Z. C. B. J.). Had ,,~o\'J~ Tabor" pdtH jako celek 
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n«jen k Jednot Z. . B. J., ale i k Jednot . S. P. S., pistoupil totiž

k ,,Západní esko-Bratrské Jednot", zstav pi staré Jednot . S, P. S.

Mimo to je tam ješt spolek „Sobslava" (J, . D.)

V Miinden je též presbyterní kostelík, vystavný r. 1891. Pastor

Kohout tam dojíždl až do roku 1897. V kvtnu roku 1900. stal se pak

kazatelem neodvislélio sboru evangelických reformov. bratí v Munden
pastor Antonín Motyka, díve inný v Nelsonwill v okresu Austin,

ve státu Texas.

V ddince Narce, asi osm mil od Munden, jest též ád ,,Západní

Kolník", hlásící se k ,, Západní esko-Bratrské Jedn." Kostela tam není.

Menší osada eská je v okolí nmeckého msteka Haaoveru
(1000 obyvatel) v okresu Washington, jež sousedí s okresem Republie.

První eši se tam usadili r. 1871. Jsou to: Pr. Bešák, Tomáš Klecan,

Jan Hora, Jan Peenka, Ignác Tuerk a Martin Mašata.

Svobodomyslní echové založili pak ve msteku ád ,,Žižkov"

(. S. P. S.) a katolití krajané vystavli tam spolen s Nmci a Irany
pkný kostel. V okresu Washington žije 100 eských rodin.

Jiná menší osada eská je v okolí Liticoltivill (125 obyvatel), na

blízku msta Marionu, v okresu též Marion, v stedním Kansasu. Nej-

díve tam pišli a to roku 1873. Jakub Rudolf a Vít Franta z Chicaga.

Nyní tam žije na okolních farmách 77 esko-katolických rodin z ech,
Moravy a Slezska.

Prvním knzem, který tam pravideln dojíždl, byl N. Fowler

a za jeho psobení byl uinn zaátek osady r. 1886.

Od r. 1891.-1893. spravovali osadu sv. Jana Nepom. P. Jos. Hudeek
a P. Alfons Kotou.

Od roku 1893. až do roku 1900. spravoval osadu sv. Jana Nepom.
u Lincolnwill Rev. Jan Huna. Týž narodil .se v Purkarci u Budjovic
dne 12. ervence r, 1869. Gymnasium studoval v eských Budjovicích.

Na podzim roku 1686. pijel do Ameriky. Bohosloví studoval ásten
v seminái sv. Tomáše Aquinského v St. Paul, Minn. a v St. Meinrad

seminái, kdež dokonil studia r. 1892. V lednu r. 1893. byl vysvcen
na knze biskupem L. M. Finkem. Po svém vysvcení byl poslán do

Osage Mission, kteréžto místo jest nyní na map známo jako St. Paul,

Kansas. Na míst, kde díve psobilo více knží — bývalo to ped
50 lety a ješt pozdji indiánská missie kmene Osage, a Jesuité tam

založili svj klášter a kollej — byl tehdy sám, což byla veliká námaha
pro jeho chatrné zdraví. Osada byla veliká a práce mnoho. Po roce

tžké a namáhavé práce a po tžké nemoci — do.stal totiž chrlení krv^e —
vzdal se osady té, a na krátký as — šesti nedl, s])ravoval irskou osadu

v Abilene, Kansas.

Roku 1894. pevzal ízení eské osady v Plzni, Marion Co., Kans.,

kdež se ze své plicní choroby i>oznenáhlu pozdravil. Vystavl tam kostel,

upravil a zaídil vším potebným faru, vystavl zábavní síR, zvanou
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nejen Ii: J ednot,e Z. C. B. J., ale i k J ednote C. S. P. S., pH~toupil totiz 
k "Zapadni Cesko-Bratrsln3 Jednote", zustav pI'i stare Jednote C. S~ P. S. 
~Iimo to je tam jeste spolek "Sobeslava" (J. C. D.) . 

V IHunden je tez presbyterni kostelik, vystavEmy 1'. 1891. Pastor 
Kohout tam dojizdel az do roku 1897. V Jkvetnu roku 1900. stal se pak 
kazatelem neodvisleho sboru evangelickych reformov. bratN v Munden 
l)lLstor Antonin Motycka, (Hive cinny v Nelsonwill v okresu Austin, 
ve statu Texas. 

V dedince Narce, asi osm mi1 od Munden, jest tez l'ad "Zapadni 
Holnik", hhtsfci se k "Zapadni Cesko-Bratrske Jedn." Kostehl, tam nenf. 

:Mensi osada ceslnt je v okoli nemeckeho mestecka Hanoveru 
(1000 obyvatel) v okresu Washington, jez sousedi s okresem Republic. 
PnTni Cesi se tam usadili r. 1871. Jsou ~o: Fr. Best'ak, Tomas Klecan, 
.Tan Hora, Jan Pecenka, Igmtc Tuerk a Martin Masata. 

Svobodomyslni Cechove zalozii.i pak ve mestecku hid "Zizkoy:" 
(C. S. P. S.) a katolictf krajane vystaveli tam spolecne s ~emci a 11'Cal~:V 
l)(~kn~~ kostel. V okresu ,Vashington zije 100 ceskych rodin. 

Jina mensf osada ceska je v okoli Lincolnvill (1::!5 obyvatel), na 
blizku mesta Marionu, v okl'esu tez Marion, v sti'ednim Kansasu. Nej
dHve tam pi'isli a to roku 1873. Jakub Rudolf a Vit Franta z Chicaga. 
K;\'ni tam zije na okolnich fal'mach 77 cesko-katolickych rodin z Cech, 
I\Iora vy a Slezska. 

Prvnim knezem, ktery tam pravidelne dojizdel, byl N. Fowler 
a za jeho pftsobeni byl ucinEm zacatek osady 1'. 1886. 

Od r. 1801.-1893. spravovali osac1u S\'. Jana Nepom. P. Jos. Hudecek 
a P. Alfons Kotouc. 

Od roku 1893. az do l'oku 1UOO. spravoval osadu S\'. Jana Nellom. 
u Lincolnwill Rev. Jan Hftna. Tyz narodil se v Purlrarci u Budejovic 
dne 1~. cervence r. 1869. Gymnasium studoval v Ceskych Budejovicich. 
K a podzim roku 1E86. pHjel do Ameriky. Bohoslovi studoval castecne 
" se~inai'i sv. Tonulse Aquinskeho v St. Paul, Minn. a y St. Meinrad 
~eminaN, kdez dokoncil studia r. 1892. V lednu r. 1893. byl vysvecen 
na kneze biskupem L. M. Finkem. Po svem vysveceni byl pOf~hin do 
O~age :Mission, ktet:ezto mfsto jest nyn! na mape znamo jako St. Paul, 
Kansas. N a miste, kde '(Hive pftsobilo vice kneZi - byvalo to pj'ed 
50 lety a jeste pozdeji indianska missie kmene Osage, a .Tesuite tam 
zalozi1i svftj khister a kollej - byl tehdy sam, coz byla, velika mimaha 
pro jeho chatl'ne zdra.vl. Osada.· byla velika a prace mnoho. Po roce 
tezke a namaha ye pnlce a po tezke nemoci - dostal totiz chrleni kl've
vzdal se osady te, a na kratky cas - sesti nedel, spravoval irskou osadu 
y Abilene, Kansas. 

Roku 1~94. pI'eyz;al Ezeni ceske osady v Plzni, :Mal'ion Co., Kans., 
kdez se· ze sve plicni choroby poz;nenahlu pozdravil. Vystavel tam kostel, 
upravil a zaHdil vsim poti'ebnym faru, yystad~l zabavni sii'l, zvanou 
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„Katolická beseda", a mnohé jiné vci uspoádal ku prospchu osady.

Psobil tam šest a pl roku, když byl odvolán biskupem do Olmitz,

kde až; dosud psobí.

V osad sv. Jana Nepom. zaujal potom místo Slovinec, jazyka

eského nemnoho znalý. Avšak od kvtna roku 1903. psobí v osad
Madon, Kansas. opt eský knz, Kev. Jan M. Sklená. Týž narodil se

dne 2. ervence roku 1868. v echách. Do Ameriky se svými rodii se

pisthoval v kvtnu r. 1881. Bohosloví studoval v St. Meinrad, Ind.

a v Cincinnati, Ohio. Dne 21. ervna r. 1891. byl na knze vysvcen.

ne 21. íjna roku 1905. položen základní kámen pro esko-katol.

osadní školu, jež má rozlohu 30x40 stopách. Budova jest dvoupatrová
a stála $3.000.

Kostel sv. Annv a skohi v Olmilz, Kansas.

Katolické spolky jsou v osad dva: sv. Václava I. Ú. J. a sv. Jií.

Piinním tchto katol. spolk postavena zde spolková esko-katol. sífi.

Dále jest eská osada v okolí vesniky Olmitz, v okresu Barto.
První echo-Moravané poali se do okolí Olmitz sthovat roku 1874.

Velkých svízel a strádání bylo jim zakusiti na divokých prairiích

Kansasu. Byli bez penz, bez písteší, bez potravy a mnozí s etnými
rodinami. Všichni zabrali vládní pozemky, a hned poali stavt domky
z dmu, tak zvané drfiáky, Great Bend bylo nejbližší msto, tehdy teprve
v poátcích a vzdáleno 20 mil, odkud se všecky poteby musely dovážet
nebo odnášet, nebo mnozí osadníci nemli potahu. Ponvadž bez mála
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"Katolicka beseda", a mnohe jine veci uspohtd~l ku prospechu osady. 
Pdsobil tam sest a pftl roku, kdyz byl odvohln biskupem do Olmitz, 
kde az dosud pftsobi. 

V osade· sv. Jana Nepolll. zaujal potom misto Slovinec, jazyka 
ceskeho nemnoho znalY. Avsak od kvetna roku 1903. pftsobi v osade 
Marion, Kansas. opet cesky knez, Rev. Jan M. Sklenar. Tyz narodil se 
dne 2. eervence roku 1868. v Cechach. Do Ameriky se svyrni rodici se 
pi'istehoval y kvetnu r. 1881. Bohoslovi studoval v St. Meinrad; Ind. 
a v Cincinnati, Ohio. Dne 21. cervna r. 1891. byl na kneze vysvecen. 

Dne 21. :i"ijna rokn 1905. polozen zakladni karnen pro eesko-katol. 
osadni skolu, jez 11Ut rozlohu 30x40 stopach. Budova jest dvoupatrova 
a staIn $3.000. 

Kostpi S'". Ann .... a skola '" Olmitz. Kansas. 

Katolicke spolky jsou \T osade dva: S\-. Vaclava 1. U. J. a sv. JiH. 
Pi'icinenim tech to katol. ~polkft postavena zde spolkova cesko-katol. sift. 

Dale je~t ceska os~da v okoli yesnick~T Olmitz, y. qkresu Barton. 
Prvni Cecho-Moravane pocali se do okoli Olmitz stehovat roku 1874. 
Velkych svizelft a stradani bylo jim zakusiti na divokych prairiich 
Kansasu. Byli bez penez, bez ptistresi, bez potravy a mnozi s cetnymi 
rodinami. V~ichni zabrali vil:idni pozemky, a hned poeali stavet domk~' 
z drou, tak zvane drilaky. Great Bend bylo nejblizsi mesto, tehdy teprve 
v poeatcich a vzdaJeno 20 mil, odkud se vseeky poti'eby mnsely dovazet 
llebo odnaset, nebot' mnozi osadnici nemeli potahu. Ponevadz bez mala 
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všichni pisthovalci pocházeli ze smíšených ddin na Morav, tak se

neoddlovali ani v nové vlasti. Když se jich tam usadilo dostatený

poet, vystavli si malý kostel roku 1883. Jan Schneider starší daroval

pro kostel, faru a hbitov kus pozemku ze své farmy, na které bydlel.

Kostel byl zasvcen ke cti sv. Antonína Paduanského.

Když roku 1887. spolenost' dráhy Missouri Pacific postavila tyi.
míle severovýchodn od kostela nádraží, poalo se tam u nádraží zakládat

msteko, a nazváno Olmitz. Ti osadníci, kteí mli do msteka blíže

nežli do kostela, pomýšleli na stavbu kostela v msteku, a roku 1889.

zapoato se stavbou. Tento kostel zasvcen ku cti sv. Anny. Osada

sv. Antonína mla svého stálého knze a osada sv. Anny byla pouze

missijní stanice. První knz, který do osady sv. Antonína pravideln

dojíždl, byl P. Verner Emmerich. Od r. 1885. mla osada sv. Antonína

svého stálého knze v osob P. J. B. Disselkampa. Do roku 1893. se ješt

jiní ti knží národnosti nmecké na zmínné osad vystídali, než byl tam

dosazen P. Jan M. Sklená, který osadu spravoval do roku 1898.

Po nm pak pevzal osadu P. Fr. S. Havelka, který tam pobyl

jen pl roku. Týž narodil se dne 4. prosince 1859. ve Znojm. Gymnasium
studoval v Olomouci a bohosloví v Olomouci a Lovani. Koncem r. 1900.

pesazen knz ten do Centerville, Idaho.

Ponvadž to bylo velice obtížno pro knze, který bydlel na venkov
a do msta dojíždl sloužit mši sv. a jiné svoje záležitosti vyizovat,

spojil biskup Hennessy ob osady v osadu jednu a kostel sv. Antonína

zrušil. Kostel sv. Anny již dávno se ukázal býti malým, a proto r. 1898.

pikroeno ku stavb kostela nového, vtšího, který se stavl hned vedle

kostela starého, a starý kostel slouží nyní za školu. Nový kostel stál

$5.000. Po odchodu P. Fr. S. Havelky pijeli tam dva missionái z ádu
Passionistfl, konali tam missii a zdrželi se na osad 3 msíce. Za ten

krátký as uplatili osadního dhihu $1.000, jenž osadu tížil od stavby

nového kostela.

Roku 1899. pevzal osadu P. Schuetz, nov pibylý knz z íma.
Tento však pobyl tam málo pes rok, nebo nemohl vyhovti lidem

3 národností: dostaoval Nmcm, nikoli však Cechm a Iranm.
V íjnu r. 1909., na žádos biskupa Hennessyho, pevzal duchovní

správu této osady P. Jan Huna, jenž až dosud k úplné spokojeností

všech 3 národností tam psobí. Za jeho správy se postavila a vším

potebným zaídila fara, opravil a doplnil kostel a splatil se zbývající

dluh na kostele, obnášející pes $1.000. Ohrazen kostelní majetek, zaízena

katolická škola, kdež vyuují 2 se-stry ádu ,,Pedrahé srdce Pán".
Kostelní majetek se páí asi na $15.000. Osada má asi 100 rodin ke

kostelu se hlásících.

60 eských rodin farmaí v okolí vesniky Clebitrn v oki-esu Riley,,

jenž leží jižn od okresu Washington. Asi 4 míle od zmínné vesniky

stojí eský presbyterní kostel. Kazatelem je pastor Josef Mikšovský,
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vsichni pi'ist6hovalci pochazeli ze smiSenych dedin na Morave, tak $e 
neoddelovali ani v nove vlasti. Rdyz se jich tam usaclilo dostatecny 
pocet, vystaveli si maly kostel roku 1883. .Tan Schneider stars! daroval 
pro kostel, faru a hfbitov kus pozemku ze sve farmy, na Idere bydlel. 
Kostel byl zasvecen ke cti sv. Antonina Pac1uanskeho. 

Kdyz roku 1887. spolecnost' drahy Missouri Pacific posta vila ctyfi, 
mile severovychodne od kostela nadrazi, pocalo se tam u nadrazl zakhl.dat 
mestecko, a nazvano Olmitz. Ti osadnici, ktel'i meli do mestecka blize 
nezli do kostela, pomysleli na stavbu kostela v mestecku, a roku 1889. 
zapocato se stavbou. Tento kostel zasvecen ku cti sv. Anny. Osada 
sv. Antonina mela sveho staleho kneze a osada sv. Anny byla pouze 
missijni stanice. Prvni knez, ktery do osady sv. Antonina pravidelne 
dojizdel, byl P. Verner Emmerich. Od r. 1885. mela osada sv. Antonina 
sveho staJeho kneze v osobe P. J. B. Disselkampa. Do roku 1893. se jeste 
jini tfi knezi narodnosti nemecke na zminene osade vystfidali, nez byl tam 
dosazen P. Jan M. Sklena,l-, ktery osadu spravoval do roku 1898. 

Po 11em pak pI'evzal osadu P. Fr. S. Havelka, ktery tam pobyI' 
jen piiI roku. Tyz narodil se dne 4. prosince 1859. ve Znojme. Gymna~iulll 
studoval v Olomouci a bohoslovi v Olomouci a Lovani. Koncem r. 1000. 
pfesazen knez ten do Centerville, Idaho. 

Ponevadz to bylo velice obtizno pro kneze, ktery bydlel niL venkove 
a do mesta dojizdel slouzit msi sv. a jine svoje zi:lJezitosti vyi'izovat, 
spojil biskup Hennessy obe osady v osadu jednu a kostel sv. Antoniua, 
zrusil. Kostel sv. Anny .liz davno se ulntzal byti malym, a proto r. ]898. 
pfikroceno ku stavbe kostela noveho, vetsiho, ktery se stavel hued vedle 
kostela stareho, a stary kostel slouZ! nyn! za skolu. Novy kostel:-;tal 
$5.000. Po oc1chodu P. Fr. S. Havelky pi'ijeli tam dva missionai'i z radu 
Passionistfi., konali tam missii a zc1rzeli se na osade 3 mesice. Za ten 
kratky cas uplatili osadniho dluhu $1.000, jenz osac1u tizil od stavby 
noveho ko'stela. 

Roku 1800. pi'evzal osac1u P. Schuetz, nove phbyly knez z Rima. ' 
'rento vsak pobyl tam malo pI'es rok, llebot' nemohl vyhoveti Hdem 
3 mirodnosti: dostacoval Nemcfi.m, nikoli \' 5ak Cechftm a Ircanftlll. 

V Hjnu r. 1000., net z,Ldost' biskupa Hennessyho, pI'evzal dnchoyni 
SPl'aVU teto osady P. Jan Hfi.na, jenz az dosnd k l1pllle spokojenosti 
vsech 3 mtl'odnosti tam pfisobi. Za jeho spntvy se postaYil<L a "SlIll 
potl'ebnym zaNdila fara, opravil a doplnil kostel a splatil se zbyvajicf 
clIuh n<1 kostele, obn:tsejici pi'es $1.000. Ohl'azen kostelni majetek, zafizena 
katolicka skola , kdez vyueuji 2 se:-;tl'Y hidu "pr'edl'ahe srdce Pant·". 
Koste lni majetek se paC I asi na 815.000. O:-;ada Hut asi 100 rodil~ ke 
kostelu se hlasicich. 

GO ceskych l'odin farmaH v okoli vesnieky Cteburn v okl'esu Rilpy" 
jenz lezi .i i ~ne od okresu Washington. Asi 4 mile od zminene Y(~snit'k}' 
stoj{ eesky presbyterni kostel. Kazatelem jc pastor Josef l\liksovsk,Y, 
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jenž se narodil roku 187'). v Kostelní Lhot u Podbrad a ordinován

v Americe roku 1899.

Z nejprvnjších tamních ech byla rodina Mojží.Šova z Velími,

jež pibyla do okresu Riley r. 1869.

Zmínky zasluhují pak ješt malé osady nedaleko železniních stanic

Timken a Otis v okresu Rush: — osady na blízku msteek 'a^ms
Bliie Rapids, Irwing, Frankfort, Oketo, Marysville, v okresu Marshall;

nablízku vesniky Kanona v okresu Decatur; nedaleko vesnice Ada
v okresu Ottawa a v okolí msteka Caldwell a poštovní stanice Blackston

v okresu Sumner. — V tchto okresích pebývá asi 400 rodin eských
a moravských..

Kostel Xejsvtjší Trojice v Timkeii, Kansas.

První echové se poali usazovati v okolí Timken, Rush Co.,

kolem roku 1878. a byli to ponejvíce echové z Chicaga, kteí hledali

jistjší a zdravjší živobytí na farmách. Postupem asu utvoila se tam
pomrn dosti velká osada. Žije tam na 70 eských rodin, z nichž asi

polovika hlásí se ku stran svobodomyslné. Katolíci byli dlouhý as
v ohledu náboženském zanedbáni, až teprve na poátku let devadesátých
je navštvoval P. Jan Sklená, který toho asu byl ustanoven duchovním
správcem v Olmitz, Kansas, 12 mil od Timken vzdáleném.

Po krátkém ase odešel P. Jan Sklená a opt byli katolití

eši opuštni, ponvadž nebylo v tomto okolí daleko široko eského
knze. Až teprve když roku 1900. byl ustanoven P. Jan Huna du-

chovním správcem v anglicko-esko-nmecké osad v Olmitz, Barto Co.,
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jenz se nal'odil 1'0kll L87r,. v Kostelni Lhoa~ u Podebrad a ordinovan 
v Americe roku ISO!). 

Z -nejpi:vilejblch ta~lnich Cechft byla rodina 1IojZii;oVct z VeHmi, 
jez pi"ibyla do okresu Riley r. 1809. 

Zminky zasluhuji pak jeste male osady nedaleko zeleznienich stank 
Timken a Otis v okresn Rush: - osady net blizku mesteeek ~a~mes 
Blue ~apids, Irwing, Frankfort, Oketo, Marysvil1e, v okresu Marshall; 
nablizku vesnicky Kanona v okresu Deea tur; nedaleko vesnice Ada 
v okresu Ottawa a v okoli mestecka Caldwel1 a postovni stanice Blackston 
v' okresu Sumner. ,-'- V techto oluesich J 'l)l'ebj\~a cL~i' 400 ' l.'odili ceskych 
a moravskych .. 

Kostel XejsYetejsl Trojice \. 'l'imkcn, Kansas. 

Prvni Cechove se pocali us~zovati V okoli Timken, Rush Co. , 
kolem roku 1878. a byli to ponejvice Cecho\re z Chicaga, kteH hledali 
jistejSi a zdravejSi zivobyti lUi farmach. Postupem CctSU utvoi"ila se tam 
pomerlle dosti velka o~·ada. Zije tam no, 70 ceskych rodin, z nichz a~i 
polovicka hlasi se ku stl'ane. svobodomyslne. Katolici byli dlouhY· cas 
v ohledu nabozenskem zanedbani, az teprve na pocatku let devadesatych 
je navstevoval P. Jan Sklenar·, ktery toho casu byl usto,noven duchovnim 
spravcem v Olmitz, Kansas, 12 mil od Timken vzdalenem. 

Po knttkem case odesel P. Jan Sklenar· a opei byli katolictl 
Cesi opusteni, ponevauz nebylo v tomto okoli daleko sh'oko ceskeho 
kneze. Az teprve kdyz roku 1900 .. byl ustanoven P. Jan Hftna du
chovnim spravcem v anglicko-cesko-nemecke osade v Olmitz, Barton Co., 



Kostel sv. ("yrilla a Melho(lf-j(í l)lí/.(f AtwiKKl. Kíiiisjís.
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Kostll\ ~\'. Cyrilla a MeLhod("jo hllzl! Atwood. Kallsas. 
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Kans. , ée^tí katolíci z Timken písli a i)rosili ho, aV)y jim v duševních
potebách posloužil.

Pi své pi-vuí návštv oné osady poktil tento horlivý knz 18 dtí
— nkteré již osmileté! Mši sv. sloužil ve venkovské škole, kteráž též

sloužila za místnost' ])ro schze spolkové. Vida P. Jan Huna bdný stav

tamních katolík, Imed se dal do práce, sor^anizoval je a vyzval, aby si

postavili dstojný píbytek pro Bohoslužby. Hned pistoupeno k dílu.

.liv. V;ícl;iv í^lr|);iii.

Pozemku, který díve darovala rodina Kilclanova a na kterém se již

hbitov nalézal, nebylo ku kostelu užito, ponvadž byl píliš vzdálen
od msteka. Pozemek, na kterém se ml kostel stavt, daroval pan
Smrka — svobodá. Místo toto jest píhodné a blízko dráhy. Kostel
postaven a potebnými vcmi opaten.

Založen též nový katolický hbitov, jenž je pl míle od kostela
vzdálen, na farm p. Mat. Alazoucha.

321 

Kans., ce~tl katoJici z rrimkpn p:l-1sli a, ]H'osili 110, ,thy jim v clnsevnich 
potl'ebach poslonzil. 

PH ~\'e pl'nll nu d';teve one osady pokHil ten to horli vy knez 18 detl 
- lH~ktere jiz osmilph~! :\lsi S\T. slouzil Vp \Tenk()\'s]n~ skole, ktenH tez 
~louzila za mistnost' pro :-;chuze ~polko\Te. Vida P .. Jan Hilna beclny sta,v 
tamnich katoliku, hned :-;8 c1al do Pl';lCP, ~organizo,'aJ .it' (J, vyzval, aby 81 

postavilichlstojny pI'fbytpk pro 13ohoshlZby. Hnecl pHstonpeno k dilu. 

Pozemku, ktel'Y d:l'i\'e dcLl'ovala roclina KI'iklano\'(l a na ktm'em se .liz 
hfbitov nalezal, nebylo ku kostelu nzito, ponevadz hyl pElis vzehilen 
od mestecka. Pozemek, na ktel'em se mel kostel sta\'et, dHl'oval pan 
Smrcka - svohodaJ'. ,Misto toto jest pHhodne ,'\ blizko cll'<i.hy. Ko:-;tel 
postaven a potl-ebnJ~llli \Tecmi opatl'en. 

Zalozen tez novy kLtoli~k'y~ hl'bito\" jenz je pul mile od kostela 
vzdalen, na fal'me p. ,Mat. ~laZOllChi:l. 
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Založen též katolicky spolek, takže budoucnos katolické osatly

Nejsvtjší Trojice jest zaji.^tna. Dojíždí tam ])ravidelii P. Jan Hfina

z Olmitz jednou za msíc.

Tamní echové se ponejvíce zabývají farmaením, a i obchody

se nalézají v eských rukou.

Než ukoníme vypsání djin eských osad ve státu Kansas, zmíníme

se ješt o krajanech, kteí se usadili v severozápadní ásti onoho státu,

a sice v okresu Rawlins, Kansas.

První eši, kteí se roku ISTÍ*. ve jmenovaném okresu usadili,

byli: Jan Bouda, Josef Zpváek, Pavel Janoušek, Jan a Václav

Brown a jiní.

Pda v oné ásti Kansasu je veleúrodná, hluboká ernice, nepatrn
promísená drobným pískem, ale potebovala by více vláhy, aby vždy dala

hojnou žeíi. Okresním sídlem je msto Atwood, v jehož okolí a po celém

okresu jsou echové roztroušeni. Nejhustji jsou usazeni od roku 1884.

asi 15 mil severozápadn od Atwood, kde žije vedle sebe na 50 eských
farmá, mezi nimiž jsou: PÍ. Skalka, Ed. Harvánek, Fr. Bartošovský,

Jos. Dozbaba, Fr. Havlílc', Jan Míek, Tomáš Hoínek, Ignác Procházka,

Jos. Vrbas, Frant. Sis a jiní.

Tito osadníci se rozhodli, že se sorganizají v osadu, ale nemohli

se dohodnout o míst, kde má státi kostel. Rozdlili se na stranu ,, zá-

padní" a ,,východní". Východní strana koupila budovu a pevezla ji

na místo, kde chtla míti kostel a západní pidala se k nmecké osad
N. P. B. Panny Marie v t. srv. Studer SottlenK'ntu.

Dne oO. erA'na r. IDOÓ. však divoký buran zniil kostel ssv. Cyrilla

a Methodje, a tu o])t všichni osadníci, i ze Studer Settlementu dali se

do vyjednávání o spojení a postavení s[)olpného chrámu Pán. V dob
této byl tam faráem P. V. Štpán, jenž na žádost" P. K. Dragouna
pijel z ech do Ameriky a pevzal ízení osady té v íjnu roku 1904.

Ped ním tam byl jednou P. V. oka, p:il\ astji P. Ant. J. Nováek
a P. K. Dragoun.

P. V. Štpán narodil se dne 1!). Tinora hs70. v Solnici v echách.
Studoval nižší gymnasium v Rychnov ikkI Knžnoii a vyšší v Litomyšli.

Bohosloví studoval v Hradci Králové. Na k'n/.e byl \ys\cen roku 1894.

dnes zvnlým biskupem Ed. Brynychem, naež nkolik let psobil jal\o

kaplan v echách. Roku 1904. piV)yl P. V. Štpán do Concordia, Kans.,

sídla to biskupa Cunningliania \" dioeccsi C\)ncor(lia a byl ustanoven

faráem pti osad v okresu Rawlins, Kans.. se sídlem v Atwood, Kans.

Osady ty b3'ly smíšené a sice esko-anglickonmecké a daleko od fary

vzdálené: jedna ;jO mil, druhá pak 40 mil. Osady tylo spravoval 17 msíc,
naež iiovolán byl za assistcnta do osady s\-. .lana Xcpom., v St. Louis,

Mo. , kdež ])sobí podnes.

Jak jsme se již znn'nili. rozhodli se osa.dníci v olcolí rozboeného
kostela ssv. Cyrillíi a Methodje, že si posta\í chi-ám IMn nový.

322 Dejiny Cecldiv Ame1·ick!jcll. 

Zalozen MY. katolicky spolek. takr.t' bndoucno~t' katolicke osaCly 
Nejsvetejsi Troji"ee jest· zaJii;tEma. Doji~dl tam IH'a\'ici"elne P. Jan Humt 
z Olmitz jednou za mesic-. 

Tamnf Cechoye se' POlwj \'lc-t' Z(\ by.ntj i fal'lIHtl'enim, ae i 0 bchocly 
se naleza"ii v eeskych l'ukou. 

Nez ukoncllllo v~'psanf (lejin eeskych osael \'e ~tatll Kansas" zminillle 
::::e jeste 0 kl'ajanech, ktp:h' ' se usaclili v seyel'oz{tpac1ni bi.sti onoho statu, 
a sice v oluesu ~aw1it1s, Kansas. ' 

Pl'Yni Cesi, ktt.~H se l'oku 18iD. ye jmeno\'anelll okl'esu usadili, 
byli: Jan Bouda, Josef Zpe\'Ctcek, Pavel Janousek, Jan a Vacla\' 
Brown a jini. 

pac1a \' one casti Kansasu je Velelll'oc1na. hiu boka eel'nice, nepatrne 
pl'omiseuci c1l'obnym. piskem, ale potl'eboY<Lla by vice vhihy, ab;y yzc1y da1a 
hojnou zen. Okl'esnilll sidlelll je l1lesto At\yooc1, v jehoz okoli a po celem 
okresu jsou Cec-hove roztl'ouseni. Nejhusteji jSOtl tlSiLZeni od l'oku 188..!. 
asi 15 mil se\'el'oz{tpac1ne oel Atwood, kelt' r.ije ved]e sebe na 50 eeskyc-h 
iarm~U:'u, mezi nimiz jsou: Flo Skalka, Eel. Hal'Yclnek, Fr. Bal'tosovsky, 
Jos. Dozbaba, Fr. Hadik; Jan I\Ii("ek, Tomai; HoHnpk, Igl1<tc Procbazka, 
Jos. Vl'bas, Prant. Sis H jini. 

Tito oSHelnfci ~e rozhoclli, ze so sorg'anizaji Y osadn, ale nemohli 
8e clohoc1n011t 0 miste, kelt' met stcHi kostel. Roz<lelili se na stl'anu "Z,l
pauni" a "yychoc1ni". V 1cho<1n f stl'nna koupila bnc10yu a pI'eve?;}a ji 
lla misto, kcle c-hU'la mfti kostel a ?;<lpaclllf pl'idala SP 1\: nemecke osac1e 
N. P. B. Panny Marie v t. n'. Studer Sc,ttlf-'l1lentn. 

Dne no. een'llH r. 1 ~)OJ. v~ak c1iyok.v bnran znic'il kostel SS\'. Cyrilla 
a I\'1ethoc1eje, a tu opet \';iC'hni oS;lc1nlci, i ze ~tncl(ll' t')ettlementu dali se 
do "yjC'ChULV<lIli 0 spojC'I1I a posta H,ili spo]pc'ne]lO c-l1nlll1u Pane. v doLe 
teto byl tall! fanih'In P. V. Step,ln. jen~ na r.eLclosf P. K. Drag-ouna. 
pi'ijp] ?; Cech do AlllE'l'ik.y a llh'Y?;i\ I l-1zl::'l1i osa(ly te y l-fjnu l'olm 190-L 
Pi'ed nim tam by] jPclnou P. V. (lOki. pa1\ i'ilsteji P. Ant. J. Novacek 
a P. K. Drag-onll. 

P. Y. t;tt~pcLn nal'odil Sp chlP HI. l'monl 1~7ll. \' Solnid " Cechctc]1. 
Stu<lo\' a 1 nir.?;i g',\'mn<lsiulTl Y HyC'hnon'" n~ld f,n{'llloll it \'.\'ssi \' LitOlllysli. 
HohosloYi stuclo\'al \' 1-11':I(1ci E"l'iUo\'0. ~ a klH\,.e by I Y'ysycc:(~n roku ISH..!, 
cbH'S zYt'>cn(>lYJll biskupPlll Eel. UI',\'Il,\"{ .. ·lH'll1. n:l<""(,l ll{lkolik let pusobil jako 
kaplan Y Ct,chuch. Hokll 1:IO,.j., pI'il).\' I P. Y. 8U'pclll do COllc:ol'~lia, Kam' .. 
sfdla to biskllpa Clll1l~ing1Jallla ,,<1io('l'l'si C'ol1col'(lia (I byl ustanoY('n 
far{d"em l)(~ti osad \' okl'(>~11 Ibwlins. Kans .. Sf' sidlf.'111 \' At\\'ooel, Kans. 
Osaely t,Y hy]." SIll I ;:;('IH:" :t sicp {'(lsko-,ll1g I i('ko JH~~II1P('kl' :1 <laleko oel fary 
Y7.dulene: jPdna ;~O mil. dl'llh{l pnk -to ll1il. Osady tyto sPI'H\'oYHl1i mesI(·,,). 
na('('z poyo]an b.d 7.a a~sist(>n ta do osady SY . .J alln :\('1>0111., \' St. Lou i~, 
Mo., kdl'~ pusobi ])0(1 11 I'S . 

.fak jSllll' s(> jiz zllIll1ili. l'OZllOdii S(' ()s:!<lnlC'i \' okoli l'ozbol'enello 
ko~te]a sS\'. C,Yl'i lla it ~) ('tlro<1t'jl'. 7.1' si P()~t:t d ('hnim Pllnt, novy. 
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P. Václav Štpán ihned dal se horliv do pípravné práce, jezdil

po okolních farmách, povzbuzoval krajany k obtavosti a tak dne»l. záí

roku 1905. byla konána osadní schze, na níž se katol. krajané upisovali,

kolik každý míní obtovat na novou stavbu.

Dne 22. kvtna roku 1906. pikroeno ku stavb, pi níž všichni

osadníci vypomáhali, ímž se stavební výlohy velice zmenšily. Dne 19. záí

KoN . Jos. K. Mácha,

téhož roku byl chrám ssv. Cyrilla a Methodje slavn vysvcen biskupem

J. CuTinighamem. Stalo se tak za nového faráe P. Jos. Máchy, který

po P. V. Štpánovi pevzal ízení osady Cyrillo-Methodjské a všech

ty ostatních pifaených osad.

P. Josef Karel Mácha narodil sé 18. kvtna roku 1871. Studoval

v kolleji v North-East, Pa. Dokoniv svá theologická studia v Ilchestru,
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P. Vaciav Stepan ihned dal se horlive do prlpravne prace, jezdil 
po oKoInfch farmach, povzbuzoval krajany k obetavbsti a tak dne.l 1. za:H 
roku 1905. byia komlna osadni schiize, na nfZ se katol. krajane npisovali, 
kolik kazdy mini obetovat na novou stavbu. 

Dne 22. kvetna roku 1906. pi'ikroceno ku stavbe, pi'i niz vsichni 
osadnfci v,vpomahali, cimz se stavebnf vylohy velice zmensily. Dne 19. zaI-i 

Hew . .los. K. l\Taeha. 

tehoz roku byl chram ssv. Cyrilla a Methodeje slavne vysvecen biskupem 
J. Cunnighamem. Stalo se tak za noveho farai'e P. Jos. Machy, ktery 
po P. Y. Stepanovi pi'mrzal Hzeni o~ady Cyrillo-Methodejske a vsech 
ctyi' ostatnich pi'ifai'enych osad. 

P. Josef Karel Macha narodil se 18. kvetna roku 1871. Studoval 
v kolleji v North-East, Pa. Dokonciv sva theologiclnt studia v Ilchestru, 
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Md., vysvcen byl na knze 9, dubna 1896. kardinálem J. Gibbonsem.

Na to psobil v New Yorku, a Baltimore, Md.

V&ecky ony osady v okresu Rawlins ut.šen a rychle vzrstají.

Tak v pifaené osad St. Franci s zakoupili katolíci od protestant kostel

a pkn si jej zídili pro kostel katolický. Katol. kostel v Atwood byl

pkn opraven a vše je.št potebné do nho zakoupeno, a tak i v ostatních

osadách se pkn pokrauje.

V celém okolí je pes 80 esko-katol. rodin ítajících pes 300 hlav.

Je tam od roku 1903. spolek sv. Josefa ís. 74. ,, Katol. Dlník", jenž

má pes 30 úd.

Po odchodu P. Jos. K. Máchy stal se faráem v osadách v okresu

Rawlins, Kans., .sídlem v Atwood, Kans. , P. Alois P. Gryc. Tento mladý
knz pochází z Ruprechtova u Vy.^kova na Morav, kdež se 19. ervna
roku 1880. narodil. Gymnasium studoval v Brn a r. 1899. maturoval.

Po té studoval práva, avšak' rozhodl se vnovati se knž.skému stavu

a tu vykonav v Olomouci a Brn theologická studia, byl 30. ervence
r. 1905. na knze vysvcen. Na to byl kaplanem v Bystici nad , Pern-

štýnem. Na žádost* nkterých amerických krajan odebral se do Kansasu

mezi n a od 24. února 1909. horliv tam psobí.

Zmínili jsme se díve o tak zv. Studer Settlementu, kdež je esko-
nmecká osada N. P. Bl. Panny Marie.

První eští osadníci, kteí si tam zakoupili pozemky byli: Antonín

éikolout, V. Šrámek, Josef Vrbas, J. Chvátal, Karel Sis a F. Holub.

V dobách sucha mnozí krajané odtud odešli, prodavše svá pole za velmi

nízkou cenu. Ti však, kteí tam vytrvali, dokali se úrodných rok,
a nyní jsou dosti zámožnými, nebo pozemky jejich každoron stoupají

v Cen. Do osady této rovnž dochází P. Alois F. Gryc.

Ve státu Kansas jest asi 10.000 ech.

>s <^xc^-^o ''^o c^::' c;>^^^^^
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:Md., vy~veeen byl na kneze U. dubna 1896. kal'din{tlem J. Gibbonsem. 
Na to pfisobil v New YOl'ku, a Baltimore, Md. 

V;ecky ony osady v ok1'esu Rawlins utesene a, rychle yzrustaji. 
Tak v pi'ifal'ene osade St. Fraucis zakoupili katolfci od protestantu kostel 
a pekne si jej zNdili pro kostel katolickY. Katol. kostel v Atwood byl 
pekne opraven a vse jeste potl'ebne do neho zakoupeno, a tak i v ostatnich 
o~a(hich se pekne pokracnje. 

V celem okoli je pl'es 80 cesko-katol. 1'oclin citajicich pl'es 300 hlav. 
Je tam od l'okn 1903. spolek sv. Josef~L cis. 74. "Katol. Delnik", jenz 
ma pI'es 30 -6du. 

Po odchodn P. Jos. K. Machy stal se fantl'em v osadach v okresn 
Rawlins, Kans., sidlem v Atwood, Kans., P. Alois F, Gl'Yc. Tento mlady 
knez pochazi z Ruprechtova u VyE.kova na :Mol'ave, kdez se 19. cervna 
roku 1880. narodil. Gymnasium studoval v Brne a r. 1899. matnroval. 
Po te studoval pl'ava, avsak rozhodl se venovati se kne~skemn stavu 
a tn vykonav v Olomonci a Brne theo]ogicka stndia, byl 30. ~eryence 
1'. 1905. na kneze vysvecen. ~a to byl kaplanem v Bysti'ici nad ,Pern
stynem. Na zadost' nektel'ych americkych krajanu odebral se do Kansasu 
mezi ne a od 24. l1nOl'a 1909. horlive tam pfisobi. 

Zminili jsme :-;e eU'ive 0 tak zv. Studer Settlementu, kdez je cesko
nemecka osada N. P. Bl. Panny Marie. 

Pl'vni cesti osadnici, kteH :-;i tam zakoupili pozemky byli: Alltonin 
Skolout, V. Snbnek, Josef Vrbas, J. Chvatal, Karel Sis a F. Holub. 
V dobach sucha mnozi krajane odtnd odesli, pl'odavse sva pole za velmi 
nizkon cenn. Ti vsak, kteH tam vytl'vali, c10ckali st' lirodnych rok(J, 
a nyni jsou dosti zamoznymi, nehot' pozpmky jejich kazdol'ocne stoupaji 
\' cene. Do osady teto rovnez c10cluizi P. Alois F'. G1'Yc. 

V~ :-;tatu Kansas je~t asi 10.000 Cechu. 



i>iL. SEr>:\r^".

^ STÁT lOWA. ^

DJINY Cech amerických.

DIL SED~LY. ---

+ STAT IOWA. -+ 

])E,JI~Y CECHU AMERICKYCH. 



/ , 



echové ve státu lowa.

Síát lowa byl zízen jako území (territory) 12. ervna r. 1838. a vadn
do Unie 3. bezna r. 1845. Jest jeden ze stedních stát. Hranií na severu

s Minnesotou, na východ omýván je veletokem Mississippi, jímž je dlen od

Wisconsinu a Illinoisu, na jihu se státem Missouri a na západ ohranien ekou
Missouri a Big Sioux, které jej dlí od Nebrasky a Dakot}'.

Je rozdlen na 99 okres, vymen na 55,475 tvereních mil a má
pes 2,231.853 obyvatele. Hlavním a nejvtším mstem jest Des Moines. Má
62,139 obyvatel.

Do státu lowa poali se echové sthovati poátkem let padesátých a za-

ložili tam znaný, poet malých a nkolik vtších osad, zvlášt v okresích:

Johnson, Linn, Winneshiek a Howard, Washington, Tama a Jones.

echové nepochybili usazujíce se v tomto státu, jenž je sice vtšinou
prérií, jejíž pda jest však z nejúrodnjších v celé Unii, neb se v ní rodí skoro

vše. Kdyby mla lowa mén krut3'eh mraz v zim a mén vedra v dob letní,

mohla by slouti zemí zaslíbenou.

Nejvíce ech žije v okresích: Liím a Johnson a to ve msté: Cedar

Rapids, ve vesnici Ely a jejím okolí; kolem místa Fairfax, msteka Walkeru,

vesnic Prairieburg^ a Western CoUege a mstys : Springvillu a Centre Pointu
;

ve mst lowa City, ve vesnicích: Solonu a Schuyevillu a jich okolí, msteek
Oxfordu a Loon Tree a vesniky Danforthu.—

Do okresu Johnson, a to do njTijšíhú msta lowa City, pibyl první ech
Jan erný r. 1853. Byl rodem z Chrást u Plzn. Hned za ním pišel jeho

rodák Jan ernín.

Eoku 1854. usadili se tam Josef Konvalinka z Plané u Radnice, a Josef

Charvát z Horomyslic u Klabavi na Plzesku.

Roku 1855. v lednu pibyli za nimi František Zika z Bolevce u Plzn
a Josef Ženíšek z Plzn, jenž byl hostinským v lowa City. a r. 1863. se odst-
hoval do Chicaga, kde pozdji zemel. V létech 1856., 1857. a 1858. pisthovali

se tam Severin Bui ze Zhoe u Pacova, Jan Hamrlík z Tšíuova u Protivína,

hostinský Petr Lódr ze Stnovic u Plzn. Josef Shonka (zanglisované jméno z

eského Sonka) z Kolodje u Bechyn, Josef a Antonín Javorský z Naeradce,
Josef Holubá, rolník z Lišnice u Žamberka, jenž se usadil na pozemku nedaleko

Towa City, Josef Slezák, z Rétové u Ústí n. Orlicí, který ml v lowa City ho-

Cechove ve statu Iowa . 
••• 

Stilt Iowa byl zfizen jako uzemi (territory) 12. cervna r. 1838. a vraden 
do Unie 3. brezna r. 1845. Jest jeden ze strednich stai"ll. Hranici na severu 
s l\IinIlesotou, na vychode omf'van je veletokem Mississippi, jimz je delen od 
Wi~consinu a Illinoisu, na jihu se statem Missouri a na zapade ohranicen rekou 
:Missouri a Big Sioux, ktere jej deli od Xebrasky a Dakoty. 

Je rozdelen na 99 okresll, vymeren na 5;j~415 ctverecnich mil a rna 
pres 2,231.853 obYvatele. Hlavnim a nejvetsim mestem jest Des ~Ioines. ~fa 
62,139 obyvatel. 

---------0---------
Do statu Iowa pocali se Cechoye stehovati pocatkelll let padesatych a za

lozili tam znacny. pocet malych a nekolik vetSich osad, zvlaste v okresich: 
Johnson, Linn, Winneshiek a Howard, "\Yashington, Tama a Jones. 

Cechove nepocbybili usazujice se v tomto statu, jenz je sice vetsinou 
prerii, jejiz puda jest vsak z nejurodnejSich v cele Unii, neb se v nl rodi skoro 
vse. Kdyby mela Iowa mene krut$'ch mrazu v zime a nH~ne vedra v dobe letn}, 
mohla by slouti zemi zasHbenou. - -

Nejvice Cechi'l zije v okresich: Linn a Johnson a to ve llles.te: Cedar 
Rapids, "\e vesnici Ely a jejim okoli; kolem mista Fairfax, mestecka Walkeru, 
v€Snie Prairieburgu a Western College a mestysIl: Springvillu a Centre Pointu; 
ve meste Iowa City, ve vesniclch: Solonu a Sehuyevillu a jich okoli", mestecek 
Oxfordu a Loon Tree a vesnicky Danforthu.-

Do okresu Johnson, a to do nynejsiho mesta Iowa City, pribyl prvni Cech 
Jan Cerny r. 1853. Byl rodelll z Chrastu u Plzlle. Hned za l1im prisel jeho 
rodak Jan Cernin. 

Roku 1854. usac1ili se tam Josef Konvalinka z Plane u Radnice, a Josef 
Charvat z Horomyslic u Klabavi na Plzellsku. 

Roku 1855. y lednu pribyli za nimi Fralltisek Zika z Bolevce u Plzne 
a Josef ZeniSek z Plzne, jenz byl bostinskfm v Iowa City, a r. 1863. se odste
hoval do Chicaga, kde pozdeji zemrel. V letech 1856., 1831. a 1858. pristehovali 
se tam Severin Buric ze Zhore u Pacov3 .. J an Hamrlik z Teslnova u Protivina, 
hostinskS' Petr Lodr ze Stenovic u Plzne .. Josef Shonka (zanglisovane jmeno z 
ceskeho Sonka) z Kolodeje u Bechyne, .Josef a Antonln .JayorskY z ~aceradce, 
Josef Holubar, rolnik z Lisnice u Zamberka, jenz se nsadil na pozemkn nec1aleko 
Towa City, Josef Slezak. z Retove u lTsti n. Orlici. kter$' mel y Iowa City ho-· 
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stinec a íaneDÍ sí, Jan Kaptist Sýkora (iiar. 4. záí 182;3. v Kostelci n. Orlicí),

jenž se pozdji odsthoval do Omaliy v Nebrasce, kde zemel 23. prosince r.

1900. a Jan Dostal, pocházející z Rychnova nad Knžnon, jenž pibyl se svým
otcem Jiím do lowa City 17. prosince r. 1856. Ve jmenovaném mst se

vyuil sedlái^ství. které provozoval po nkolik rok. Po té koupil v Towa

IN^dlessor líoluiniil í^imeU.

City mlýn, jejž však prodal a postavil pak pivovar. Když potom nastala ve

stát lowa prohibice. odsthoval se Jan Dostal do msta Aurory, v okresu

Kane, ve státu Tllinoisu, kde zase postavil pivovar, který [)rodal za 70.000 dol-

laru a o<.lfcjel do msta Denveru, ve stát Coloradu,' kde jtusta vil tetí pivovar,
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stinec a tanecni siil, Jan Baptist Sykora (llar. J. zal'i 18~;3. y Kostelci n. Orlici), 
jenz se pozdeji odstchoyal do Omahy y )Jebl'ClSCe, kde zemrel 23. prosince r. 
1900. a Jan Dostal, pochiizejici z RychllO\'a lUHl Kllezlloll, jenz pi'ibyl se svym 
otcem Jifim do Iowa Cit:, 17. prosinre r. 18:")6. Ve jmenovmH~m meste se 
vyucil scdliirstvL ktere proyozovI11 po llekolik roldL Po te koupil v Iowa 

('rofessol' (:ohumil ~imel" 

City mIS'D, jejz vsak prodal a posta\'il pal\: pivoyar. Kdyz putum uastala ve 
state Iowa prohibice. otlst~IlOnll. se Jan Dostal ·c1o llIesta Allrory, v okresu 
Kaue. ye statn TIlillOisll, ktle zase postl1yil plYOYI1I', .ktrl','· prodl11 za 70.000 dol
lari't a odt.jet do nJPst:1 nt'IlVPI'tl. v«, stfite Cotol'tldtt: kde Jlosta 'Til . trC'ti pi\'ovar, 
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který prodal za 225.000 dollaru. Pak se vzdal obchod ua žije nyní v Denveru
z kapitálu.

(Skoro všichni z tchto prvních pisthovalc, jsou již na pravd Boží.)

Roku 1866. usadil se ve mst lowa City obuvník František Josef Šimek,

jenž pibyl do okresu Johnson a to do townshipu Jeffersonu v íjnu r. 1856.,

kde koupiv farmu, hospodail na ní až do doby svého odchodu do lowa City.

Narodil se 21. bezna r. 1821. v astolovicích. Zemel v lowa City r. 1880. Ml
v lowa City obuvnickou dílnu a býval svobodáem—atheistou a zvnlého prof.

Františka L. Klácela urputným nepítelem.

Jeho syn Bohumil, jenž se narodil 25. ervence r. 1861. na farm neda-

leko Schueyvillu, nabyl vzdlání na amerických školách. Nyní jest professorem

na státní škole státu lowy ve mst lowa City. kde pednáší botaniku. Zárove
pak je vdcem eské svobodomyslné strany v low a jako svobodomyslný e-
ník agituje mezi krajany v Americe pro vc svobodomyslnou. Žel však bývá

ve svých svobodomyslných pednáškách a eích subjektivním. Ve sboru uitel-

ském na oné státní škole tší se dosti znané pízni nejen pro své botanické v-
domosti, nýbrž také pro znanou píli, jakou vnuje svému oboru. Není však

nejmenší pochybnosti, že u svých protestantských koUeg platí nikoliv za libe-

rála, za jakého mezi echy všude se vydává, nýbrž za "kesana" s tendencí pro-

tikatolickou, již omlouvá tím, že prý otec jeho byl katolickou církví hrozn
pronásledován ! Jak—povdti nedovede.

Na potvrzenou svého "kesanství" i své dítky posílá do protestantské

nedlní školy v loWa City.

Z toho lze poznati, že na "universit," (tak se totiž íká oné státní škole)

neví, že by Šimek byl pedákem esko-americké svobodomyslnosti, resp. nej-

krajnjší nevry, a on jen se snaží kollegy své v domnní tom utvrditi.

Dlužno také zmíniti se o Josefovi Píšovi (narozen 17. února r. 1835. v

Hradecku u Plzn), jenž r. 1864. v okresu Johnson na pozemku se usadiv, v íj-

nu r, 1869. založil s Janem Bártou Letovským starším v lowa City "Slovana

Amerického." Zemel r. 1899. v lowa City. Jeho spoleník Jan Bárta Letov-

ský, byl nadšený Rusofil. flegmatik, lovk konservativní. ve mnohých vcech
samouk, ale dokonalý.

Novináem byl nad pomluvu poctivý^n. Narodil se 27. prosince roku

1821. v Letovicích na Morav (odkudž pijal jméno Letovský) a provozoval tam

hodináství.

Spolen se svým letovi^ckým rodákem a pítelem Františkem Koízkem,
s kterým chodil do tamjŠí školy, odejel—jsa stár 32 rok—do Nového svta.

Dne 10. íjna r. 1853. vyjeli z Letovic a dne 5. ledna 185-t. pistáli v

Bostone. Cesta jim trvala málem tvr roku ! Z Bostonu odebral se Bárta pí-

mo do Caledonie u Racina, kde pozdržev se nkolik msíc, s rodinou odcestoval

na farmu do okresu Johnson v low.
' Když pak r. 1860. Koízek poal v Racine vydávati "Slovana Amerikán-

ského," stal se Bárta v ervnu r. 1860. (íslem 25.) redaktorem listu, jehož první

íslo vyšlo dne 1. ledna r. 1860. Dne 11. íjna r. 1861. spojil se pak "Slovan"

se st.louiskými "Národními Novinami" v nový list "Slavii," jejíž prvním redakto-
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ktery prodal za 225.000 dollartl. Pak se vzdal obchod 11a zije nyul v De-nverll 
z kapitalu. 

(Skoro vsiehni z teehto prvnich pl'istehovald'l. jsou jiz na pranie Boii.) 

Roku 1866. usadil s'e ve meste Iowa City obuvnik Fl'antisek Josef Simek, 
jenz pI'ibyl do okresu Johnson a to do to"wnshipu JeffersoIlll v l-ijnu r. 18;)6., 
kde koupiv farmn, hospodafil na ni az do doby sveho odehodn do Iowa City. 
Naroclil se 21. brezna r. 1821. v Castolovieieh. Zemrel v Iowa City r. 1880. ~rel 
v Iowa City obuvnickou dilnn a bfrval svobodM'em-atheiston a zvecneleho prof. 
Frantiska L. Klacela urpntn)rm nepfitelem. 

Jeho syn Bohumil. jenz se narodil 25. ecrvence r. 1861. na farme lwda
leko Schueyvilln, nabyl vzdelanl na americkych 8kob1ch. Xynl jest professorem 
na statni skole statu Iowy ve me.ste Iowa City. kde pl'ednasi botaniku. Z3rovel1 
pak je vudcem ceske svobodo'myslne strany v lowe a jako svobodomyslufT ree: 
nik agituje mezi krajany v Americe pro vec svobodomyslnou. Zel vsak h)rva 
ve svych svobodomyslnych predlUl.sldeh a recich snbjektivnlm. Ye shorn ucitcl
skem na one statuI skole tesl se dosti zllacne pl-izni nejen pro sve botanicke ve
domosti. n)Thd take pro znacnon pili. jakou vennje svemu oborn. ~ eni vsak 
nejmensi pochybnosti. ze n sv)rch protestantskf"ch kolleglOI plati nikoliv za libe
raIa, za jakeho mezi Cechy vsude se v~rda va. n)"bd za "krest'ana" s tendencl pro
tikatoliekou, jii omlonva tim, ze prfT otec jeho b5Tl katolickoll ei1'1\:vl hrozlle 
pronasledovan! J ak-povedHi nedovede. 

~a potvrzenou sveho "krest'anstvi" i sve ditky posi1i.1 do i1l'otestantske 
nedeini skoly v Iowa City. 

Z toho lze poznati, ze na "universite," ( tak se totiz l-ild one stcltnl skole ) 
nevel-I. ZE; by Simek byl predakem cesko-americke svobodomyslnosti, resp. nej
krajne.jSi nevery, a on jen se snazl kollegy sve v domnenl tom utvrcliti. 

DIuzno take zmlniti se 0 Josefovi Pisovi (narozen 17. (mora 1'. 18:35. v 
Hradecku u PIzne), jenz r. 186-1. v okresu Johnson na pozemku se nsadiv, Y "rij
nu r. 1869. zalozil s Janem Barton Letovskym stal'sim v Iowa City "Slovan a 
Americkeho." Zemrel r. 1899. v Iowa City. Jeho spoleGnik Jan Barta Letov
sky, byl nadseny RusofiL flegmatik, clovek konservativni. ve mnohych veeeeh 
samouk, ale dokonalY. 

Noviwlfem byl nad pomluvu poctiv)-m. ~arodil se 27. prosince roku 
]821. v Letovicich na l\forave (odkudz prijal jmeno Letovsky) a p1'ovozoval tam 
hodinarstvl. 

Spolecne se svym le-tovi'ckym rodakem a pfitelem Frantiskem KOI-lzkem, 
s kferym chodil do tamejSi skoly. odejel-jsa star 32 roku-do Xoveho sveta. 

Dne 10. fljna r. 1853. vyjeli z Letovic a dne 3. lednn 185-1. pristali v 
Bostone. Cesta jim trvala malem ctvrt' roku! Z Bostonn odebral se Barta pff
mo do Caledonie 11 Racina, kde p'ozurZev se nekolik mesicu. s rodinou odcestoval 
na farmu do okresu Johnson v lowe. 

;' Kdyz pak r. 1860. KOrlzek pocal v Racine vydavati "Slov<1.na Ame1'ildn
' skeho," ~tal se Barta v cervnu 1'. 1860. (cislem 2'5.) redaktorem 'listu, jphoz p1'vnl 
cislo vyslo dne 1. ledna r. 1860. Dne 11.fijna r. 1861. spojil se pak "Slovan" 
Sf' st.lolliskYmi "Narodnimi Novinami" v novy lL'it "Sl<lvii," jejiz prvnIm 1'edakto-



330 Dijiny echv Amerických.

rem byl vrný goudruh Bártv—nedávno v Odse na Rusi zemelý—Franti-

šek Mráek a druhým redaktorem stal se Bárta.

V letech šedesátých odebral se Bárta s Mrákem na "asijskou Rus," aby

na vyzvání ruského hrabte Ivana Malinovského vyšetili, zdali by se poíí
Amuru hodilo pro esko-amerieké osadníky, které si tam ruská vláda pála

míti.

Na Rusi zdržel se Bárta jedenadvacet msícv.
Ze zamýšleného hromadného sthování echv amerických na asijskou

Rus však sešlo—polská revoluce pohnvala ruskou vládu a naladila i proti e-
chm, a Bárta vrátil se zpt do Ameriky.

Roku 1869. založil pak v lowa City asopis "Slovan Americký," který

dnes vychází v Cedar Rapidsích.

Bárta zemel 31. ervence r. 1898. v lowa City, a zstane mu TŽdy

estná pam mezi našinci. —
R. 1869. pijel z Moravy do lowa City též prof. František (Ladimír)

Klácel na vyzvání Jana Bárty Letovského.

Narodil se 8. dubna r. 1808. v eské Tebové. Vychodiv obecnou nme-
ckou školu a absolvovav gymnasium v Litomyšli, vstoupil r. 1827. do augustini-

ánského kláštera v Starém Brn, kdež pijal jméno Matouš. Roku 1830. složil

eholní sliby a následujícího roku ustanoven byl klášterním knihovníkem. R.

1832. byl vysvcen na knze a r. 1835. byl jmenován professorem filosofie pi
biskupském ústav v Brn. Jeho spisovatelská innost' v echách dávno již

zapomenuta, proež se nebudeme o ní rozpisovati.

Hned po svém píchodu do lowa City ujal se redakce r. 1869. založeného

demokratického týdenníku "Slovana Amerického," jehož majetníci byli Jan Bár-

ta Letovský a Josef Píša.

Odejel proto do Ameriky, ponvadž v povolání svém knžském nechtl

žíti dle pravidel ádových a cítil se ovšem nespokojeným, a ponvadž jeho

"svobodomyslnosti" byly kladeny pochopitelné pekážky.

V íjnu s vrchu eeného roku vyšlo první íslo "Slovana Amerického,"

jejž Klácel íd, "chtl vzdlávati nevzdlaný lid a hnusné vzmáhající se pouhé

tloslužebnictví dle možnosti mírniti." Le záhy bylo zejmo, že redigování

listu toho Klácelem, bylo naprosto pochybené; filosofický, nepraktický snílek
' pecpával politický a zábavný list vcmi, o nichž odbratelé nemli toho nej-

menšího tušení a pontí a sice : lánky filosofickými, pírodopisnými, mytholo-

gickými, ba i filologickými

!

Že tenástvo s listem bylo nespokojeno, neteba ani vykládati ; lidí,

kteí by byli Klácelovi j<'n trochu rozumli, tu nabylo a ti, kdož "Slovana" etli,

nemohli býti nikterak uspokojeni.

S nespokojeností odbratel souhlasil nejvíce nejstarší syn vydavatelv

Jan.

I poal Klácelovy rnkopisy revidovati a—vraceti, a sebemenšího literní-

ho vzdlání se mu na farm nedostalo, a také nikdy nebyl k podobné kritice

oprávnn. Toto neestné postavení bylo zajisté pro Klácela velice trapné, a

bolest' jeho stala se tím vtší, když starší už muž ten ke své hrze poznal, že mu
lidé nerozumjí; že jeho sny o "blahodárném psobení" za oceánem nebyly

330 . JJe;'t'ny O~chuv ..Amtrickych. 
-----------------------
rem byI verny souclrnh Bartuv-nedavno v Odese na Rusi zemfely-Franti
sek l\lracek a druhym reclaktorem stal se Barta. 

V Ietech sedesatych oclcbral se Barta s l\frackem na "asijskou Rus," aby 
na vyzvani rnskeho hrabete Ivana ~Ialinovskeho vysctl'ili, zdali by se porIci 
Amuru hodilo pro cesko-americke osadniky, ktere si tam ruska vIada praIa 
miti. 

Na Rnsi zdrZel se Barta jedenadvaeet mesicllV. 
Ze zamysleneho hromaclneho stehovani Cechi'lY ameriekych na asijskou 

Rus ysak seslo-polska revoluee pohnevala rllskou vladn a naladDa i proti Ce
chum, a Barta vratil se zpet do Ameriky. 

Roku 1869. zalozil pak v Iowa City casopis "Slovan Americky," ktery 
dnes vychazi y Cedar Ra pidsich. 

Ba.rta zemrel 31. cervence r. 1898. v Iowa City, a zllstane mn ~zdy 
cestni pamH' mezi nasinci. -

R. 1869. prijel z Moravy do Iowa City tez prof. Fl'antisek (Ladimir) 
Klacel na vyzvani Jana Barty Letovskeho. 

~arodil se 8. dubna r. 1808. v Ceske Treboye. Vyehodiv obeCllon neme
ckou skolll a a bsolvovav gymnasium v Lltomysli. Ystonpil r. 1827. do augustini
anskeho klastera v 8tarem Erne, kclez prijal jmeno l\1atolls. Rokn 1830. slozil 
reholni sIiby a nasledujiciho rokn us'tanoven byl kla.sternim knihovl1ikem. R. 
1832. b~'l vysvecen na kneze a r. 1835. byl jmenonln professorem filosofie pfi 
biskupskem ustave v Brne. .J eho spisovatelska cinnost' v Cechach davno jiz 
zapomenuta, procez se nebucleme 0 ni rozpisovati. 

Hned po svem pHchodu do Iowa City ujal se redakce r. 1869. zalozeneho 
demokratickeho tydenniku "810vana Ameriekeho," jehoz majetnici byli Jan Bar
ta Letovsky a Josef PiSa. 

Odejel proto do Ameriky, ponevac1z v povolani svem knezskenl necht(~l 
ziti dIe pravidel radovych a citil se ovsem nespokojellym, a ponevac1i jeho 
"svobodomyslnosti" byly kladeny pochopitelne prekazky. 

V rIjnu s vrchll receneho roku vyslo prvni cislo "810\'ana Amcrickeho," 
jeji Klacel ride, "chteI vzdelfnrati nevzc1elany lid a hllusne vzmahajici sc pouhe 
teloslllzebnictvi dIe moznosti mirniti." Lee zah~T bylo zrejmo, ze redigovani 
listu toho Klacelem, bylo naprosto pochybene; filosoficky, 11cprakticky snilek 

. precpaval politicky a zabavny list vecmi, 0 niehz odberatele nemeli toho nej
mensiho tuseni a poneti a sice: cJanky filosofickymi, pfirodopisnymi, mytholo
gick)'mi, ba i filologickymi! 

Ze ctpnarstyo s listem bylo l1(lspokojeno, nctreba ani vykladati; lidi, 
ktcfi by byli KJacelovi jen trochu rozumeli, tu IlPhyJo a ti, kcloz "810\'ana" cetli, 
nemohli byti nikterak uspokojeni. 

8 nespokojcnosti odberatclll souhlasil nej\'lce ncjstarsi ~yn vydavatcluv 
Jan. 

I pocal Klacelovy rnkopisy rc\'idovati a-\,raccti, ac scbpmcllsiho litcrni
ho vzdelanl se mu na farme nedostalo, a take nikdy nebyl k podobne kritice 
opraxnen. Toto ncccstne postaveni bylo zajiste pro Klacrla vclice trapne, a 
bolest' jrho sta la sc tin1 vet~i, kdyz star~i HZ mnZ't<'11 ke s\'e hrtlzc pozna}, ze mu 
lide neroznmeji; ze j~ho sny 0 "blahodarnem pi'lsobcni" za oeeanem nebyly 
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niím jiným, nežli sny, z nichž probuzení jest nevýslovn trapným a bolným.

Zkrátka poznal, že toho, eho hledal a po em toužil, tu není.

Tu teprve nabyl vdomí, s jakými svízelemi, ti'amputami a bídou bude
mu v Americe zápasiti.

Sklamání své vyjádil v nkolika dopisech.

V dopise, datovaném 4. dubna r. 1871., mezi jiným píše: "Hloupost",

marná zpozdilos, svélibos a tupost' nahrnují mn mnoho pekážek v cestu,

i ti sami, jimž jest to užitkem, ti Bártové, nestydí se odhazovati mé lánky o

takových vcech. Nkdy praví, že jest to "modlící knížka," a podruhé, že zase

tím se odrážejí katolíci. Co je to za pitomost' chtíti se zachovati obma."
Jaké obtíže a pekážky stavly se mu do cesty v jeho snaze, vylíil strun

v dopisu ze dne 25. srpna r. 1871., kde píše

:

"Kdo maje srdce a hlavu svou. uvil by, že takových pekážek takové

vci se mže klásti, a od tch. od nichž by to žádný neoekával, od Bártovic

samých. Mám já velikou lítost', že oni mne mají za pouhého uádeuníka, od n-
hož pijmou, co chtjí, a platí také, jak se jim líbí. Nazpátek nemohu, avšak

také nechci, bych ml hladem zemíti; musím vytrvati. Ani nedbám tak na

osobu mou, ale lituji, že ta píležitost' zde k pokroení na dráze lovího úkolu

tak marn mine, a když bych já nemohl, neznám žádného, který by to dále

vedl. Já jsem tím potšen, že nkolik jest pece, kteí té vci veskrz rozumí.

Ale vru, co pak jest tžkého v tom? Co pak nesrozumitelného, urážlivého, pla-

chého, boivého? Díve spolumajetník listu Píša pravil, že nebude platit na
modlící knížku, ponvadž já mluvil o náboženství, a toho slova "bh" jsem se

nebál. Nyní jakýsi katolík odepsal, že to nemýlenství bourá víru, jest zmaten-

ství, teštnství, a vypovdl Slovana—hned jest to zase nebezpené odbytu—
ale že tch 1500 odbratel jen moje piinní pivábilo, toho již zapomínají."

A tak to šlo stále a stále a ubohý snílek prodlával asi taková duševní

muka, jež jsou s to, aby vedla k zoufalství. Konec konc byl zcela pirozen
ten. že Klácel redigování "Slovana." se vzdal, a syn vydavatelv. Jan, poal list

redigovati sám a to ke spokojenosti svých odbratel.
Klácel pak poal vydávati asopisy "Hlas Jednoty Svobodomyslných" a

"Svojana."

Týdenník "Hlas Jednoty Svobodomyslných" poal vycházeti 19. února r.

1872. v lowa City a 10. kvtna r. 1873. byl peložen do Chicaora. 1. íjna r. 1874.

do Omahy, 1. ledna r. 1875. do Mihvaukee a 15. záí r. 1880. do Nového Yorku,
kde 1. kvtna r. 1881. zanikl. První íslo týdenníku "Svojana" vyšlo 3. erven-
ce r. 1873. a poslední íslo (roník IX.) vyšlo 15. bezna r. 1881.

Ze se svými názory ani tmito listy nieho positivního nedocílil, a mnoho
stoupenc pro své uení nezískal, jest zejmo.

Úkolem "Hlasu Jednoty Svobodomyslných" bylo utvoiti obec "stejn

smýšlejících nemýlene." která by na dalekém západu zarazila komunu "Svoja-

nov," jejímž náboženstvím byla by "vesmrnos."
O této "vesmrnosti" mluvil pak Klácel stále v obou listech (slovo to

utvoil sám. a byl hrd na to. že podobného jiné_jazyky nemají).

Dle nho byla pravda—zákonem vesmrným. láska—soucitem vesmr-
ným, krása—ukázalostí vesmrnon. svoboda

—
"osvojeností" vesmrnou.
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lllClm JInym, nelli sny, z niehl. probnzeni jest ne\"~"slovne trapllym a bolnYm. 
Zkratka poznal, ze toho, eeho hledal a po crIll tonzil, tn ·neni. 

Tn teprve nabyl \"edom!, s jak~"mi svizelcmi, trampotami a bidon bude 
lUU v .\meriee zapasiti. 

Sklamani sve vyjadfil v nekolika dopiseeh. 
V dopise, datovanem 4. tlubna r. 1871., mezi Jm~"m plse: "Hlonpost', 

marna. zpozdilost', sveIibost' a tupost' nahrn nji mne ml1oho prek.Hek v cestn, 
i ti sami, jimz jest to nzitkem .. ti Barton~, nestydi se odhazoyati me clanky 0 
takov~'ch veceeh. Nekdy praY!, ze jest to "modlici kniZka," a podrllhe, ze zase 
tim 5e odrazeji katolici. Co je to za pitomost' chtiti sc zachovati obema." 

Jake obtlze a prekazky stavel~- se mu do cesty v jeho snaze~ vylicil strncne 
v dopisu ze dne 25. srpna r. 1871., kde pise: 

"Kdo maje srdce a hlayu svou. nveril by, ze takovj"ch preldzek takove 
veci se ll111Ze klasti, a od tech. od nichz by to zadnj' neorekaval. od Bartovic 
samYch. ~ram jii velikon litost', ze oni mne maji za pOlllH~ho nadennika, od ne· 
hoi prijmou. co chteji, a plat! take. jak se jim lib!. Xazpatek npmohu, avsak 
take nechci, bych mel hladem zemfiti; mnslm vytrvati. Ani nedham tak na 
osobu mou, ale lituji, ze ta prilezitost' zde k pokroceni na draze clo\'eciho (lkoln 
tak marne mine, a kdyz bych ja nemohl. neznam zadneho. kterj' by to dale 
vedl. Ja jsem tim potesen, ze nekolik jest pi-eee. kteH te yeci yeskrz roznmi. 
Ale veru, co pak jest tezkeho v tom? Co pak nesrozumitelnellO. nrazliyeho. pIa. 
cheho, boriveho? Drive spolmnajetnik listn PiSa prayil. ze llPbnde platit na 
modHci knizku, ponevadz ja mlnyil 0 nahozenstyi: a toll0 slo,"a "btlh" jsem se 
nebal. ~yni jaki'si katoHk oc1epsal. ze to nem~'Ienstyi bonra YirlL jest zmaten· 
stvl, tfestenstyi, a vypovedel Slovana-hned jest to zase nebezpecne odbytn
ale ze tech 1500 odberatelil jen ll10je pricineni privabilo, toho jiz zapominaji." 

A tak to sIo stah~' a stale a ubohy snilek prodelaval asi takonl dnsevni 
muk].. jez jsou s to, aby yedla k zonfa1stv1. Konec koncll b~'l zcela pfirozene 
tell. ze KIaeel redigovani "810vana.." se yzelal. a s~'n vyc1anlteHn-. ~Tan, pocal list 
redig-ovati sam a to ke spokojenosti svj"ch odberateHl. 

.Klacel pak poeal "~'c1avati rasopis~' "Rlas Jpdnoty S,"oboc1omyslnj"ch" a 
"Svojana." 

Tydennik "RIas J ednot~- Svoboc1om~'slnyeh" pocal y~'ch~zeti 19. {mora r. 
1872. v Iowa Cit,\' a 10. k,"etna r. 1873. b~'l pi'elozen do Chicaga. 1. fijna r. 1874. 
do O:nahy, 1. ledna r. 1875. do ~Iilwankee a 15. lafi r. 1880. do Xon~ho Yorku, 
kde 1. kvetna r. 1881. zanikl. Prvni cislo tfdennikn "Svojana" v~"slo 3. cerven
ce r. 1873. a posledni cislo (rornik IX.) vyslo 15. bfezna r. 1881. 

Ze se svymi nazory ani temito list~· nieeho positiyniho nedocilil. a mnoho 
stoupencii pro sye ueeni nezlskal. jest zrejmo. 

Ukolem "Rlasn Jednotr Svobodom~'slnych" bylo ntYoriti obec "stejne ' 
~mS'slejicich nemylenciL" ktera b~' na dalpkem zapadn zarazila komnll n "Svoja. 
nov." jejimz nabozenstvim b~'la by "vesmernost'." 

o teto "vesmernosti" mlnvil pak Klacel stale v obon listpch (sloyo to 
ut\"ofil sam, a byl hrd na to. ze podobneho jine_jazyk~' nemajI). 

DIe neho byla pra vda-zakonem yesmernfm. hlska-Solleitem vesmer· 
ny-m, krasa-nkazalosti YeSmernoll. syoboda-"osyojenosti" Yesmernon. 
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Jak Klácel tomu slovu rozuml, dokonale nevyložil, ale dle všeho neroz-

uml vesmrnosti jinak, nežli jakémusi sevšeobecnní nauk Kristových a jiných

nauk ped ním a po nm.
Roku 1873. odsthoval se Elácel z lowa City do Chicaga, kde slibovali mu

hory a doly, kde však vždycky platilo: "]Mnoho rojení, ale žádného medu."

Tam ovšem vedlo se mu teprve mizern, ba Klácel nebyl dalek toho, že

by byl hladem zahynul
;
proto odejel z "Msta zahrad, ' opuštn byv svými "svo-

bodomyslnými" licomrnými stoupenci,—do Košutu, v okresu Manitovi^oeu, ve

státu "Wiseonsinu, a uvázal se tam v úad katol. ! knze ! v osad sv. Václava.

A když pak pro své uení byl nucen z fary odejít,*) ujal se ho majetník mlýna

Vojta Stránský, bydlící tehdy u Kewaunee, v okresu téhož jména, ve Wiseon-

sinu, a posk3'tnuv mu útulku v dom svém, opatil mu zárove místo poštmi-

stra (!) v Kroku (okres Kewaunee), kde bylo pouze nkolik chalup. Vedly

ho k tomu dv pohnutky : jsa marnivým, chtl státi se mecenášem a jsa vypo-

ítavým, chtl své dcei Libuši opatiti levn dobrého uitele a vj-chovatele.

Avšak ani tam neml Klácel stání. Tížila jej pílišná odvislos a trochu i vrto-

chy chovanky ztrpovaly mu život. I odebral se r. 1880. do Mihvaukee, kde

redigoval njaký as msíník "Hospodá americký," který poal vydávati

Antonín Novák r. 1879.**) List ten však r. 1881. zanikl. Za svého tíletého

pobytu tam vydal Klácel nkolik spis.

Vyšla (nákladem Ant. Nováka) díla (vtšinou peklady anglických

knížek bezcenného obsahu), jako: "Bible biblí"; "Šestnáct ukižovaných spa-

.sitel" ; "Jak a kdy se narodil Ježíš," struný výtah ze zlaté legendy Corcinovy

a j. a j.

Knížky tyto však nešly na odbyt, a Klácel byl poznovu na holikách. Tu
ujal se ho ezník Frant. Záleský z Belle Plaine v low, jednak z osobní úcty,

jednak i proto, že se stydl za to, že ti tisícové "svobodomyslných" nedovedou

uživiti ani jednoho svého, abychom tak ekli, uitele. Odvezl jej k sob s tím

pevným a šlechetným úmyslem, že ho do smrti dochová a po smrti slušn pocho-

vá. Když pak ml ho v Belle Plaine a vidl, že by Klácel se lépe doma cítil pod
vlastním písteším, vystavl mu domeek, kde ho vrná a oddaná hospodyn
jeho, pí. Anna ^Molova, peliv ošetovala, a kde Klácel 17. bezna r. 1882. svj
na zklamání bohatý a klopotný život v Americe dokonal. Po smrti postavili

mu amerití svobodomyslní eši na hbitov v Belle Plaine pomník za 1.093 dol-

lar a 52 cent. Jiný pomník Kláeelv stojí na "Národním hbitov" v Chica-

gu.***) koda, že mu iy peníze nedali pokud žil a strádal!

V poslední dob pak oslavují svobodomyslní echové (avšak pouze v

Chicagu) každoron narozeniny prof. Ladimíra Klácela v síni patronátu školy

na rohu ]9. a Leavitt ul., jež nese jméno zemelého apoštola tak zvané esko-

americké svobodomyslnosti. Hlavním eníkem bývá pi tom vždy Fr. B, Zdr-

*) Viz djiny osady sv. Václava v okresu Manitowocu ve státu Wiseonsinu.

**) List ten redigoval též Tomáš Juránek.

***) Na sklonku svého života Klácel se pokusil ješt o založení svobodomysl-

ných obcí; ale vc byla brzo uvedena v nivec, ponvadž tu nebylo lidí, kteí tmto sna-

fcám Kláoflnvým by byli porozumli.

J)(TFny Uech/;'v A'Iner1:ck.ljch. 
----------------------------

.Jak Khlcel tomu sloyu rozll1uel, dokonale nevylozil, ale dIe vseho neroz
umel vesmernosti jinak, neili jakemnsi sev;eobecncni nauk Kristovych a jinych 
nauk pi-ed nim a po nem. 

Roku 1873. odstellOval se KUlCel z Iowa City do Chicaga, kde slibovali·mu 
hory a doly, kde vsak vzdycky platilo: ":\[noho rojeni, ale zadneho medu." 

Tam ovsem vedlo se mu teprve mizel'ne, ba Khtcel nebyl dalek toho, ze 
by byl hladem zahynul; proto odejel z "~Iesta zahrad," opusten byv sV)'mi "svo
bodomyslnymi" licomernymi stoupenci,-do KoslltU, v okrcsll ~[anitowocu, ve 
statu 'Visconsinu, a nvazal se tam v l1rad katol.! kneze! v osade sv. Vaclava. 
A kdyz pak pro sve nceni byl l111cen z fary odejit,*) ujal se ho majetnik mlyna 
Vojta Stransk$y, bydlici tehdy u Kewaunee, v okresu tellOz jmena, ve Wiscon
sinu, a poskytnuv mu lltnlkll v dome svem, opatfil mu zaroven misto postmi
stra (!) v Kroku (okres Kewaunee), kde bylo pouze nekolik chalup. Vedly 
ho k tomu dye pohnutky: jsa marnivym, chtel stati sc mecenasem a jsa vypo
cltayym, ehUD sve dcel-i Libusi opaUiti levne dobl'eho ucitele a vychovatele. 
AYsak ani tam nemel Klacel stani. Tizilat' jej pHlisna odvislost' a trochu i vrto
ehy chovanky ztl'pcovaly mu zivot. I odebral se r. 1880. do l\lilwaukee, kde 
l'ec1igoval nejaky cas mesicnik "Hospodar amel'icky," ktery pocal vydavati 
Antonin Novak r. 1879.**) List tell vsak r. 1881. zanild. Za sveho tHleteho 
pobytu tam vyc1al Klacel nekolik spistl. 

Vyslat' (nakladem Ant. Novaka) elBa Cvctsinou pfeklady angliekych 
knizek bezcenneho obsahn), jako: "Bible bibli"; "Sestnact llld·izovanYch spa
sitehf'; "Jak a kdy se narodil Jezis," stn1cny vytah ze zlate legenc1y Corcinovy 
a j. a j. 

Knizky tyto vsak nesly 11a odbyt. a Klitcel byl poznovu na holickach. Tu 
ujal se ho }'eznik Frant. Zalesky z Belle Plaine v Iowe~ jednak z osobni liety, 
jednak i proto, ze se stydel za to, ze ti tisicove "svobodomyslnyeh" nedove.don 
uziviti ani jednoho sveho, abychom tak feldi, uci'tele. Odvezl jej k sobe s tim 
pevnym a sleehetnym umyslem, ze ho do smr,ti doehova a po smrti slllsne poeho
va. Kdyz pak mel ho v Belle Plaine a videl, ze b:v Klacel se lepe doma ('itil pod 
vlastnim pHstresim, vystavel ron domecek, kde ho verna a oddana hospodyne 
jeho, pi. Anna :\[olova, peclive osetfovala, a kde Klacel 17. bfezna r. 1882. svuj 
na zklam~ni bohat$' a klopotny Zlvot v Americe dokonal. Po smrti postavili 
mll americt] syoboclomyslni Cesi na hfbitoy€ v Belle Plaine pomnik za 1.093 dol
Iarll a 52 ernUl. .Jin~T pomnik Klaceliiv :;;toji 113 "N~roclni111 ' hl'hitove" v Chiea
gn.''t'U) ~koda, zc 111n t~· penize nedali poknc1 zil a stradal ! 

V poslec1ni clobe pal\: oslavnjl svoboclomy:;;lni Cechove (avsak p~uze v 
Chieagu) kaidorocne narozeniny prof. I.J;1(.1imil'a Klaeela v sini patronatu skoly 
na rohn ]9. a I~eavitt ul., ,iez nese ,imeno zpmrrleho apostola tak zvane cesko
~merirke svoboclomyslnosti. Hlavnim recnikcm byva pI'i tom vzdy Fr. B. Zdru-

*) Yiz dejiny osady sv. Vacla\'a y okreosu ~Ianitowocu ve statu Wisconsinu. 
**) List ten redigo\'al tez Tomas Juranek. 
H ~t) Xa sklonku syfho zivota Klace] se pokusil jeste 0 zalozenf svobodomysl· 

nS·C'h obcf; alp vec byla brzo uvedena v nivec, ponevadz tu nebylo lidf, ktei'f tfmto sna
~J:im KHi cp]mym hy hyli porozum~li. 
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bek, jenž si inil díve pouze úsmšky z Klácela a jeho psobnosti, kdežto nyní

iní z mrtvého modln.

Dlužno doznati, že v echách byl Kláeel dobrým a milovaným od žákv
uitelem, ale literární práce jeho nedodlaly se tam nijakého úspchu. Za to

jeho národní a buditelská innost' zasluhuje plného uznání; vštpovali' BQácel

žákm svým lásku k národu a rodné ei a vychovával z nich horlivé pracovní-

ky na národa roli ddiné, nabádaje je pi každé píležitosti k vlastenecké práci.

Co se pak jeho psobnosti zde v Americe dotýe, nikterak se nedá upíti,

že Kláeel to mínil iipínm a poctiv; chybou bjdo pouze to, že byl bezpíklad-

ným snílkem, nepraktickým lovkem, plným chorobného citu a špatn spraco-

vaného svtového názoru. Byl sice mužem ueným, jenž vzdlal se pilnou a roz-

sáhlou etboii knih, byl hlavou s pamtí vycvienou, ale byl neschopen nazírati

na svt samostatn.

Sám nikdy nic nevidl, neprožil, v lidech so nevyznal—a jen v knihách

se hrabal. Jemu byl Hegelv zpsob psaní a filosofování nade všecko, a proto

také veškeré jeho práce v echách i zde, psané jazykem prapodivným a namno-

ze nesprávnýnn a slohem nelidovým, nemohly dojíti zvlášt u zdejšího nevyško-

leného lidu pochopení.

Zprvu byl pantheistou, pozdji hlásal materialism. a akoliv potíral jako

Zdrbek v lidu esko-ameriekém víru v Boha. inil to aspo formou nevypote-

nou na silné podráždní zdejších "svobodomyslných" mozk.
Zkrátka, jeho práce nevreeká rovnala se zde skoro nule—ponvadž i

jeho nejvrnjší stoupenci, jeho "osvojenci" a "nemýlenei" jemu nerozumli.

Byl sice prvním a hlavním pracovníkem na poli "eské" nevry, ale v

opravdovost' innosti té tžko vit, kdyžt opt oblekl na sebe šat knžský. Co

se pak jeho charakteru týe, nutno íci. že byl lidumilným, nad míru dvi-
vým, laskavým, nezištným, a celý život jeho že byl prací a odíkáním. Proto

se také do esko-americké svobodomyslné spolenosti nehodil. —

Nejlepšími .a nejstaršími ochotníky v lowa City byli: Bohumil Bárta

Letovský, syn zvnlého Jana Bárty Letovského (nyní v Cedar Rapidsích),

který obzvlášt v úlohách charakterních vynikal, Jan erný a Jií Egermayer,

si. Marie Yejvodová (pí. Baránková) a slena Helena Otradovská (pí. Kubíko-

vá). —

Nejstarším eským spolkem v lowa City byla "Slovanská Lípa" spolek

podporující, po té podporující spolek "Záštita" a divadelní spolek "Ochotník.'*

Dnes ovšem má lowa City vtší poet spolkv, mezi nimiž nejvíce vyniká: Rád

"P. J. Šafaík." (. S. P. S.). Spolek tento své sín dlouho nemly teprve r.

1901. vystavl si tam "Národní sí," ve které své schze koná. ehož však

Jmi Hab«Qicht. — Djiny echfty Amer.
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bek, jenz si ciuil cHive pouze llsmesky z Klcleela a jeho ptlsobllosti, kclezto nyni 
cini z mrtn}110 modln. 

Dluzno dozllati, ze v Ceeh£lCh byl Klacel dobrS'l11 a lllilonlllS"m od zakllv 
uciteIem, ale liter,1rni prace jeho nedodelaly se tam nijakeho llspechu. Za to 
jeho n,ll'odni a bnditelska cinnost' zaslnhnje phH~ho nZlJ(lni; vstepoyalt' Klaeel 
zakllm s'"STm laskn k na.rodn a rodne reci a vychoyayal z nieh horlive pracovni
ky na IHll'oda roli dedicne, nabaclaje je pri kazcle prilezitosti k vlastenecke praci. 

Co se pak jeho pi'lsobllosti zde v Ameriee do tyee, nikterak se neda upHti, 
ze Klacel to minil npl-lnme a poctive; ch~"bon bylo ponze to, ze byl bezpfiklad
nym snilkem, llep1'aktickS"m eloyekem, plnym chorobneho citu a spatne sp1'aeo
vaneho syetoveho mlzol'n. Byl siee lllnzem ncenY111, jell~ yzdelal se' pilllon a roz
sahlou cetbou I01ih, byl hlavon s pametl vycyiCenoll. ale byl uesehopen nazl1'ati 
na syet samostatne. 

Sa III llikdy uic nevidel, neproziL v licleeh SC' nC'Y~"zllal-a jen v knihach 
se h1'aba1. Jemn by1 IIe'gelllv zpllsob psani a filosofoY<1111 nade vseeko, a proto 
take veskere jeho pnlee v (~ecluleh i zde, l1sane jazykem pl'apodivnS"m a uanmo
ze nespd. VnSll} a slohem llelidovS"lll, nemohl~" dojiti zylaste n zclejsiho neyysko
leneho lidn poehopeui. 

Zpryn byl pantheistoll. pozdeji hlasal materialism. a aekoliy poth-al jako 
Zdrllbek y lidn cesko-ameriekem vi1'n y Bolla. einil to aSpOl} formon lley~"pocte
nOll na silne podnlzcH~lli zdejsieh "svobodom~"sIni"cll" mozktl. 

Zkditka, jeho praee llPyerecka rOYllala se zde skoro llllle-ponevac1z i 
jeho ne-j'-ernejsi stonpenci, jeho "osyojenej" a "nemS"lC'llei" jemn llProznmeli. 

B~"l siee prY111111 a hiaYllim pracoYllikem na poli "reske" nevel'~" , ale v 
opranloyost' cinnosti te tezko yHit, kdyzte opet oblekl na ~ebe sat knezskY. Co 
se pak jeho eharaktern tyee, nntllo i'lei. ze byl lidnmilnYm. nad mirn dfn'efi
vYm. la.'ikayYm, nezistnS"m. a eclST 2iYot jeho ze h~rl p1'aei a odHkanim. Proto 
se take do cesko-amerieke syobodom~"sll1e sp01eC:no~ti llchodi1. -

* 
* 

Xejlepsimi .R ne,jstadimi oehotnikr y Imva City byli: Dohnmil Barta 
LetoyskST

• syn zyeeneleho J ana Bart~" Letoyskeho (llyni v Cedcll' Rapidsieh), 
kte1'f' obzvhlste Y '61011ac11 rhal'akternirh vynikal. ·Tan CernST a JiH Egermayel', 
s1. :\Iarie Yejyoclova (pi. Barankonl) a sIc'ena Helena Otl'adon;}~a (pi. Knbicko
va). -

f.' 

X ejstarsim ceskS-lll spolkelll y Imya Cit~T byla "Slovanska Lipa" spolek 
poc1porujieL po te podpornjiei spolek "Zastita" a cli,"adelni spolel\: "Ochotnik,') 
Dnes ovsem ma Iowa Cit~" Yetsl pocet spoIkllY. 111rzi nimiz nejyice y~llika: Had 
"P. J. Safarik." (C. S. P. S.). Spoleh: tento sye sine cllonho neniel: teprve r. 
] 90l. vystl:n"el si tam "~al'odni sitl." ve kte1'e :'''"e sehllze kona. Ceh02 ysak 

Jan Habenicht. - D6jiny l:echflv Amer. 



334 Djiny echv Amerických.

svol)0(loiiiyslní echové teprve v dob poslední dokázali, dokázali eští katolíci

niiioheiH díve, a poali pracovati pozdji.

Roku 1893. vystavn byl totiž za správy P. Jos. Šinkmajera v lo\va City

pkný cihlový kostel sv. Václava a za nedlouho koupena i cihlová fara.

Svrchu eený knz a první fará osady sv. Václava, P. Jos. Šinkniajer,

narodil se dne 20. bezna r. 1866. v Lysé n. L. Absolvovav r. 1887. gymnasium

na Malé Stran v Praze,vnoval se studiu bohosloveckému na universit Karlo-

Ferdinandslvé tamže, odkud po ukonení tetího roku odebral se do semináe sv-a-

tého Františka u ^lihvaukee, kdež byl také vysvcen na knze v den sv. Anny
r. 1891.

Po vysvcení svém poslán byl do lowa City a ustanoven tam kaplanem

pi nmeckém kostele Panny ]\Iarie a naízeno mu, by peoval o duševní poteby

tamních katol. ech. Koncem roku 1904. odešel z lowa City. Odebrav se do

Oklahomy. psobil tam kratší dobu, naež se uvázal ve správu osady v East

Islip. N. Y. Nástupcem jeho v lowa City stal se pak P. A. íhal, bývalý fará

v Everest, v Kansasu.

Co se však eských evangelík týe, nedodlali se dosud v lowa City

skoro žádných úspch, a zajímali se Ameriané o missijní práci mezi nimi již

ped mnohými roky, ba i kostelík jim r. 1888. vystavli, pod názvem "Betlémská

kaple." Bylo tam též nkolik eských kongreganích kazatel, práce jejich však

byla marnou. —
Dlužno ješt poznamenati, že první echové do lowa City pišli tém

všichni z kraje plzeského.

V pítomné dob také vtšina tamních ech jest od Plzn, a i jiné

kraje jsou zastoupeny. Mnoho ech pišlo do lowa City v letech 1862.—1868.,

odkudž se rozptýlili do jiných osad státu lowy, takže skoro každé jiné osady

iowské pionýrem byl nkdo z lowa City. V dob poslední však nepibylo tam

již žádných eských pisthovalc.—]\Isto to má n^Tií osm tisíc obyvatel ; jest

sídlem okresu, je tam státní universita a velký operní dm. echv je v lowa

City a nejbližším okolí pes 500 rodin. Krom v lowa City jsou pak ješt

dv znané eské osady v okresu Johnson a to ve vesnikách Solonu a Schuye-

villu a jich okolí.

Do okolí vesnice Solonu pibyl nejdíve Josef Ženišek, pocházející z

Plzn. Usadil se v dubnu r. 1853. na farm nedaleko Solonu, odkudž se pe-

sthoval do lowa City, kde zaídil si hostinec. Zemel v Chicagu. Roku 1854.

pibyli do tamní krajiny, zvnlý Josef Vlach, jenž narodil se v Poíí v kraji

plzeském ; Jakub Ženíšek (již zemelý) rodem ze Škvran u Plzn a Josef

Fiala, který se narodil r. 1823. v Pasece u Varvažova v kraji píseekim. Vyst-

hoval se do Ameriky r. 1852. a usadil se nejprve v Clevelandu. Živil se tam

ezáním a štípáním díví a ušetiv si za 2 roky 300 dollar odejel do lowy a

to do okolí zmínné vesnice, kde poal se svýin synem Janem farmait na

80ti akrech pozemku, za který zaplatil 100 dollar (dollar pt a dvacet cent za

akr). Z poátku zakoušel ovšem veliké bídy. Pozdji však se mu vedlo léi)e.

Zemel r. 1892. na své farm.
Hned za Fialou pijel, dnes již zemelý, Frant. idl (aiiclx) Riedl), jinak

dle svéh(» rodišt Pasek u Kostelce nad Orlicí, zvaný Paseckým, a usadiv se nad

3iH .Dejiny OecldlV Arnerickych. 

sHlhodolll,n;lnl Cpl'hoye h'pl've v Llob~ po:-;ledni dul{(l.z<lli, lloldlzalj cl'sti katoliei 
lllllOht']ll di'lYe, He porali pracovati pozoeji. 

Hokll 189::3. "y~tavell byl totiz za spra"y ~~ .. Jos. Silllonajl'l'a y lo\ya City 
pekll,\' l·ihloy~' kostel sv. Vaclava a za nedlonbo konpella i cihloycl fara. 

!-"Tl'hn h'cenS' lmez a prYlll farM' osady sv. V £lela va, P .. JOf.). Sinkma,it'l', 
llHl'odil :-;(' lIm' :W. bh'zna r. 186,6. v Lyse n. L. Absolyovuv r. 1887. gYllllla:'5illlll 
WI ~](lle Stnme v Praze,velloval se stndin bohosloveckemu na lllliver~ite Ka1'lo
~-'erdillandske tamze, odknd po llkoncelll tretlho rokll odpbral se do ~elllinare S,,",-1-

teIlO Fnllltiska n ~lilwanke{-', kc1ez byl take vysvcePll na lmeze v ell"ll S". Anny 
1'. 1891. 

Po yysyeeeni svem poslan byl do Iowa City a ustanoVPll tam Implanl'Hl 
pi"i lleml:'loJ,em kostelc Panny ~rarie a naHzeno mn, b." pecoval 0 onsevni poti'ehy 
talllIJ1('h ]~atol. ('Pl'htl. Koncem roku 1904. ooeHel z Io,,,'a City. Odebrav s(' do 
Oklaholll.", pihwbil tam kratsl c1obu, nacez se nvazal vc spravu osady v EHst 
Islip. X. Y. ~astnpecm jeho v Iowa City stal se pak P. A. elhal, hS'yalS' faral' 
\' E\'l~rest. \' Kallsasu. 

Co Sf ysah: ceskS'eh evangeliki'l tycP, nedodelali se dosncl v Iowa City 
skoro iildll."ch tlS'ph'hl\ ae zajimali se Amerieane 0 missijni prc1ci l1H'zi nimi jiz 
phd ml1oh~'mi l'6ky, ba i kostelik jim r. 1888. yysta veli, pod nazvem "BetlemskA 
kapll>." Bylo tam tel. nekolik eeskS'eh kongl'Pgacl11ch kazateh"l, prace jejieh y;ak 
byla mal'l1OU, -

Dlnzno jesfe poznamenati, ze pl'Vlll Cechove do Iowa City prisli temer' 
ysielmi h kraje plzei,)skeh o. 

V pritomne dobe take yetsinH tamnieh CCC1111 jest od Plzne, ac 1 .lllle 
luajl' jsou zastonpl'llY. ~In(Jho Cccht1 prislo do Iowa City v lctl'ch 1862.-1868" 
odkndz sc· 1'0zpt~Tlili do jinS'ch osad statn low.", takzp skoro kazde jille o:-lady 
iO\\'Io51{e pioll~'1'em byl nekdo z · Iowa City. V dobe posledni y;ak nepl'ibylo tam 
.liz zadll~'ch ceskS'ch pl·istehoyalcll.-~Iesto to ma n~J:li osm tisic obyvatel; jest 
sldlplll nk1'I'sll. je tam stiltni llni\'ersita a yelkS' opl'rni clllm. ('echllV je v Iowa 
Cit~T (\ IlPjblizsim okoli pi"cs 500 rodin. - - Krome v Iowa City json pak .ie~te 
dYe Zllaelle ceske osady v okrcsn Johnson a to vc vesnickach Solonu a Schuye
villu a jil'h okolL 

Do okoli vesnicp Sololln pribyl nejdl'i\'C ,} 08ef Zell1sek, pochaz"jic-l z 
P]znr. lJsadil sc v dubnu 1'. 1853. na farme neda]eko So]onll, odkndz sc pl'e
stehoval do Iowa City, kdc za:fidil si hostinec. Zemrcl v Chicagn. Rokn 18:')4. 
pl'ib~'li do ta111111 krajin~', zyecnely .Josef Vlach, jenz nflrodil sc v POl'Iei v kl'aji 
plz('})skl>m; .Jaknb Zenisek (jiz zpmi'e]ST) rodem ze Skvrilfln II P]zlle a .Jospf 
Fiala, ktel'.f :-I,' narodil r. 182:3. v Paseec n Va!Y<lzo\'H \' krnji pist'C'kem. VysU~
ho"al Sf' do .. \ meriky r. ] 852. a llsaclil se nejprvl' v Clcvelandn. Zivil se tam 
l'CZJlllm a ;ti p[1Il1m dfid a llseti'iv si za 2 roky 300 clollartl odejl'l do Iowy H

to do okoli zmlnelle "Nmiec, kdt' poea] Sf' SYYlIl SylWlll .JalH'm farmaz'it IlH 

80ti .duel'h )lozl'Illkn, za ktl'rS' zaplatil 100 dollarll (dollar pet a dvacrt centu za 
akr). Z poeittkll zakollscl ov;em v('like bid~·. Pozdeji "sak se mn vedlo j{.pl'. 
Zl'mrel \'. 18D:.? na sve f:ume. 

Hnrd Zil ~'ialon pI·i.kl. (hws jiz zpmz·cl.,', Fl'ant. Hidl (allt'ho Ripdl), jinak 
dl(' syfho l'odi~te Pasek II Kostc}('c llad Orlirl, :l.yan~' Pasrl'l,S'm, a lIsadiv se nml 
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potokem, v/dáleii.vjíi asi ] uiíU' jihozájnuliu"' od Sulouu. vystavl tia svém po-

zemku první eský mlýn ve státu low a snad na celém ameriekém západ;

Kidl ml také farmu poblízku Western CoUege, jižn od Cedar Rapids.

Roku 1855. usadili se tam Václav UI z Chrást u Rokycan; Jan Brož

z Vranova na Plzesku; Miftj Hynek z Plané u Plzn a Vojtch ^lalý, naro-

zený r. 1822. v Plzni, který koupil nedaleko Solonu 90 akr pozemku. Avšak

již roku 1861. odveden l)yl na vojnu a teprve r. 1865. vrátil se do Solonu,

kde bylo tehdy pouze nkolik devných domk.—Dnes má Šolon asi 400 oby-

vatel.

Svobodomyslní echové mají tam spolek: "Lásku" (0. S. P. S.) a eští

katolíci vystavli si 41/. míle východn od Solonu kamenný ko.stel ku cti ssv.

Petra a Pavla, jehož duchovním správcem byl dlouhá léta P. ^Nlatj Peka, jenž

narodil se r. 1865. ve Stožicích u Vodan a byl 22. ervence r. 1800. na knze

V3'svcen v St. Francis u ]\Iihvankee ve Wiscoiisinu. Psobil také krátký as
v St. Louis ve státu ]\Iissouri.

Konen ve vesnici Shuyevillu (má 150 obyv.) usadili se nejdíve již

zemelý Antonín Sulek, pocházející z Lupenice u Vamberka, kde byl koželu-

hem a Viktor Bárta Letovský, bratr bývalého vydavatele "Slovana Americké-

ho." zemelého Jana Bárty Letovského. Narodil se v Letovicích na ^Morav r.

1829. a provozoval tam soukenictví a sladovnictví. Pibyl v lednu roku 1854.

do Caledonie v okresu Racine ve Wisconsinu ; tam pezimoval a odebral se do

okresu Johnsonu ve státu low. Usadiv se na pozemku u Shuyevillu. žil na nm
až do roku 1901.. kdy se odsthoval na farmu nedaleko vesniky Sarony v okre-

su Washburnu v severozápadním Wisconsinu. eši mají ve Shuyevillu spolek

"L. J. Palda" (. S. P. S.)

S okresem Johnson sousedí (na sever) okres Linn. jenž jest nejhustji

obydlen echy, z nichž nejvtší poet žije ve mst:

CEDAR RAPIDS,

kde usadil se nejprve, již zvnlý Jan Dobrohlav, peka a cukrá ze Zamberka.

Pibyv koncem let 40tých se zemelým již baronem Adolfem Karlem Kuncem

(rodem z Prahy) a zvnlým Antonínem Kroupou do Ameriky (viz djiny

msta Racina ve Wisconsinu). postavil si v kvtnu r. 1852. v Cedar Rapidsích

dev 3' domek, v nmž provozoval pekaství.

eený baron Kunz. jenž ml v Praze veliký "prjezdní dm." pivezl

s sebou z ech do Ameriky velkou zásobu cenného sukna, které pak zde lacino"

prodával. Opominul však zaplatiti clo. z ehož mu nic dobrého nevzešlo. Jeho

komorníei, Kroupa a Dobrohlav, a etná ele provázeli ho na jeho "obchod-

ních" cestách a zažili s panem baronem mnohé dobrodruž.ství. Avšak obchodo-

vání a cestování "takové" se Kunzovi—jenž byl lovk dobrosrdený a upím-
ný—nevyplácelo.

3B5 

potokem, Yl.ehlIrll~·Jl] 'lsi :~ mile jihozftpadlle od ~()lOlltl. \'ystnyel lln s\'em po
zellllHl Pl'\,lli ceskf' mIYIl \'t' ~tatl1 lowe a slIad lIa telem Hllleriekelll zapade; 
Riell mel take fal'mn Jlohlizku 'Yestel'n Cullpgt'. jizne od ('('dilr Rapids, 

Rokn 1855. llsadili St' tam YacIa\' l'lc z Chl'ast{l 11 Rokyeall; .Jan Broz 
z Vr.l1loya na Plz(,llsku; )Lftej Il~'nl'k z Plane 11 Plzlle H Yojtel'h )lalS', nal'O
zenfT 1'. 1822. y Plzl1i, kte1'f' konpil lledaleko 80101111 90 <1k1'11 pozemku, A \'sak 
jiz l'oku 1861. odve(kn byl 11<1 \'ojnu a tep1'\'(' 1'. 18li;). \'l'[ltil s(' do SOl011I1, 
kele b~"lo tehdy POUZl' lleknI ik di"e\'en~'('h domkiL-Dnps m[\ ~olon <1si -l00 oby
yatel. 

Syobodomyslnl l'el'llO'i'e majl tam spoll'k: "Lasku" (l'. 8. P. S.) a cdt! 
katollei \'ysta\'eli si -l1~ mile \'f'l'hodne od ~olonn kanwllll~' kostel k11 di ssv. 
Petra a Pa\'Ia, jehoz dndlOYlllm SP1';1Y(,(,111 byl dIn11ha lt~ta P. )Iatej Pekai', jenz 
narodil se 1', 1865. \'P Stoziefeh II \"oelIla11 a byl :2:2. t-l'l'\'Plll'l' r. 1800. na kneze 
\'~'syet.'en y St. Fl'alleis 11 )Iil\\,Hllkee H' 'YiseOllSil111. Pllsobil take kr(ltk)" cas 
I' St. Lonisn \'e stMn )Iissollri. 

Konecne Yt:' yesniei Shuyevillu (ma 150 obyl'.) usadili Sl' llPjdHYe jiz 
zeml'd~' Antollin Sulek. poehazejiei z L1llwniee 11 \Talllbt:'rka. kde byl kozelll
hem a Yiktol' Barta IJetoysk~-. bratr b~'\'aleh() \·.nla \'atell' "~lonll1a ~\mericke
ho." zt'mreleho Jana Bart~· Leto\'skeho. ~nrot.lil St' I' Letoyit.'lch na )Ioruve 1'. 
1829. a })1'oyozoyal tam soukl'nietYI a sladoYllict\'l. Prib~'l Y leclnn rokn 185-:1:. 
do Caledonie Y okl'esn R3eine ,'e \Yiseollsillll; tam prl'zimond a odebral 5e do 
ok1'esn Johnsonn Yl' st[itn Io\Y~. F:-;adiy se na pozrmkn n Shnye\'illn. zil na nem 
az do rokll 1901.. kdy se odstehoyalna farlllll llrdaleko \'esnick~· Saron~' Y okre
su \Vash bnrn n \' seyeroza padnim 'Viseol1sil1l1. l'('si maji \'t' 8h nyryill n spolek 
"L. J. Palda" (C. S. P. S.) 

S okrl'sem Johnson sOllst:'di (lla seyer) okl't's Linn. jellz jt'st llejhnsH~ji 

obycllen Cechy, z niehz nejvetsi pocet zije ve meste: 

CEDAR RAPIDS, 

kde nsadil se nejprYe, jii zYe(inelf- .J an Dobrohla \'. peka1" a cukral' ze Zam bel'kH. 
Pribyv koneem let 40tf'ch se zemi'elf'm jii bal'onl'm ~\dolfl'm Kal'lem Kuneem 
(rodem z Prahy) a zYecnel~Tm .:\ntoninem Kronpnn do Ameriky (\'iz dejiny 
mesta Racin3 ye 'Viseonsinu), postavil si \' kyetllll 1'. 1852, y Cedar Rapid:-;ieh 
drevellS' domek, y nemz Pl'oyozoyal pekai"st\'!. . 

Reeeni' baron Knnz. jenz mel \' Praze \'('lik~' "pl'lljezdnl d{ml." pfiYezl 
s seboll z Cech do AI11('rik~' "eIkon zasobu cel1l)(~ho snkna. ktere pak zde "Ial·ino" 
proda\'al. Opominlll ysak zaplatiti clo. z ct:'hoz 11111 nie dobrellO Ilt'yzeslo .. Jeho 
komornlci, Kroupa a Dob1'ohlay, a cetna celed' proyazeli ho na jeho "obehod
ulcb" cestaeh a zl'IziI i s panem baronem I11nohe dohrodrnzstyl. ~\ "sak obchodo
vani a cestoyani "tako"e" Sf' KnnzoYi-jenz byl cloyek dobros!'dt'('n~' a upHm
nY-nevyplaeelo. 
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Pozbyv mnoho penz v podnicích svých, zakoupil r. 1852., pozemek po-

blízku nmecké Kolonie West Anamy v okresu lowa, kde sedlail až do své

smrti (r. 1855.).

—

Té doby byly Cedar Rapidse vesnikou bez železnice, bez mostu pes eku.

Cihlového stavení tam nebylo až do roku 1855., kdy potomek staré šlechtické

rodiny Rak, jehož zvali v Rapidsích R. C. Rockem, vystavl na .jižní první ulici

cihelný dm o tech patrech. Budova ta byla r. 1901. stržena a na míst jejím

zbudováno moderní stavení, v nmž Rock ml železáský obchod. Rock esky

však neuml. Pedek jeho, Stanislav rytí z Rak byl mezi eskými exulanty

a do Ameriky pijel záhy za Hemanem.

—

Krom Dobrohlava jsou nejstaršími osadníky v okresu Linn: Jan Posler

z Luze u Poliky, jenž usadiv se koncem roku 1852. na pozemku nedaleko ny-

njší vesniky Ely, r. 1857, odsthoval se na farmu u Cainesvillu v Missouri;

již zemelý František Kopecký z Rychnova nad Knžnou a František Kl
(nar. r. 1812. v Prášlivé Lhot u Hluboké), jenž zakoupil r. 1853. pozemky

v okolí nynjší vesnice Prairieburgn v severovýchodní ásti okresu Linn, jež

jsou dnes velmi cenné. Zemel na své farm r. 1896.

Na jae roku 1854. pibyl do státu lowy Jakub Polák. Pocházel z Boro-

tína {la Morav. Ml dva statky, jeden v Borotín, druhý ve Vánovicích.

Do Caledonie v okresu Racine ve Wisconsinu pijel se svými strýenci

Janem a Josefem v prosinci r. 1853.

Pezimovav tam, odebral se do lowy. Koupil pozemek vzdálený 20 mil

od Cedar Rapids; po té r. 1863. usadil se v Cedar Rapidsích. kde'kupoval a pro-

dával dobytek. Nabyv jmní, pesídlil se do St. José v Kalifornii, kdež zemel.

Hned za Polákem pibyl do lowy Josef Sosel (n. 19. bezna r. 1818. v Be-

nešov nad Plounicí). Byl v Praze kupeckým. Pistál r. 1848. v Novém
Yorku, kde vedlo se mu mizern. Zprvu pracoval na farm svého švagra Jakuba

Poláka, po té usadil se v lowa City, odkudž r. 1864. do Cedar Rapids se odebral,

kde stal se právníkem. Zemel tam 13. kvtna r. 1887.

Také roku 1854. v msíci záí pibyl do okresu Linu s rodii jako patná-

ctiletý chlapec dnes již zvnlý František Vitoušek. Otec jeho Jan pocházel

z Borotína. Pracoval na farm svého otce až do roku 1866., kdy odebral se do

Cedar Rapids, kde pozdji založil obchod.

Starým osadníkem v Cedar Rapidsích byl též Josef Renín starší, rodem

ze Žamberka a pí. jMarie Bednáová, rodilá z Chroustovic u Vysokého Mýta,

která dlouhá léta byla v Rapidsích pední vdkyní veškerého tamního národní-

ho ruchu. Bez její vle žádná zábava, žádné divadlo a nic dležitého podnik-

nouti se nesmlo. Mla nkolik syn a množství krevních pátel a vládla neob-

mezen ve svobodomyslném táboe v eských Rapidsích.

Roku 1867. pibyli Jan Vosmek (nar. 6. ervna r. 1854. v Martinicích u

Skute) a Fr. Hašek, pocházející ze Zdaslavi. Súastnili se horliv tamního

spolkového i divadelního ruchu.

Roku 1869. usadil se v Rapidsích Jan B. Suster, n. 3. ervence r. 1837.

ve Vracovicích. Studoval v Praze na mstské reálce. Pibyv do Ameriky r.

1867., pracoval lu-jprve jako saze v Chicagu, po té z St. Louis. Usadiv se
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Pozb~'y nmoho PCllCZ v poc1nicich sv)'ch, ZakOllpil r. 18'52., pozemrk po
blizkn nemreke Kolonie ,V pst Anam}' v okresn Iowa, kde sedlacil az do sve 
snu'ti (1'. 1855.).-

Te doby byly Cedar Rapidse ycslliekou bez zeleznice, bez mostll pres ['clOl. 

Cihloveho staYen! tam ncbylo az do 1'Okll 18;,);} .. kc1y potomek stare slechticke 
rodiny Rakll, jehoz znlli y Ra.pidsich R. C, 'Rockem, yysta vel na jiZll1 prvn! uliei 
eihelllY dlllll 0 H'rch patrech. Bndoya ta byla r. 1901. strZena a na miste jejim 
zbndovano moderni staV01l!, v nelllr. Rock m~l r.clezeH-sh:Y obchod. Rock ccsky 
vsak llenm~l. Predrk jeho, StaniRlav rytir z Rakll byl 1110zi eesk;{'mi exnlanty 
a do Ame·riky pl'ijel zahy za IIermanem.-

Krome Dobrohlava jSOll nejstarslmi osadniky y okrcsll Linn: Jan Posler 
z Lnze u Policky, jenz llsadiv se koncem 1'0kll 1852, l1a pozemkn nedaleko ny
nejsl vesnicky Ely, r, 1857, odstellOvatJ. se llU far111n 11 Cainesvillu v l\iissonri; 
jiz zemrely Frantisek Kopecky z Rychnova' nad Knezl10n a Frantisek Kulll 
(l1a1', r. 1812. v Praslive Lhote 11 Hlnboke), jenz zakollpil r, 1853. poz0mky 
v okoli nynejsl vesnice Prairiebllrgn v severov)1ehodni easti okresn IJinn, jez 
jsoll clues velmi cenne, Zemrel na sve farme r. 1896. 

Na jare roku 1854:. pribyl do statu Iowy Jaknb Polak. Poelulzel z Doro
tina pa l\Iorave. l\Iel dva statky, jeden v Borotine, drllhS' ve Vanovicich. 

Do Caledonie v okrcsn Racine ve '\Viscollsjn u prijel se svymi stl'S,tC'l1ci 
Jal1C'm a Josefem v pl'osinei r. 1853. 

Prezimovav tam, odebral sc do Iowy. Koupil pozl>mek vzdftlenS' 20 mil 
od Cedar Rapids; po te 1'.186;3. llsaclil se v Ceclar Rapiclslch. kde'kupoval a ]11'0-
din'al dobytek. Nabyv jmeni, presidlil se do St. Jose y Kalifornii, kder. zemh>l. 

Hned za Polakem pribyl do Io"""y .Jos('f Sosel (n. 19. bl'ezlla r. 1818. v De
nesove l1ad Ploucniei). Byl v Prazc kllpeek)'m. Pfistal 1'. 184:8. v ~lH'em 
YOl'ku, kde v('dlo se mn mizerne. Zprvn pracoval na fal'me syeho svagra Jakllba 
Polaka, po te l1sadil se v Iowa Cit~,. odkndz 1'. 1864:. do C('dar Rapids se oclebral, 
kde stal se pravnikem. Zeml'el tam 13, In'etlla r, "1887. 

Take roku 1854:. v mesici zaJ'i pribyl do Ok1'e811 Linn s rolliei jako pa tll[\
ctilety eh1.apec clnes jiz zveenelS' Fl'antji~ek Vitonsrk. Otee jeho Jan poehilz('l 
z Borotlna, Praeoval ila fal'me sveho otee az do rolm 1 866., kcl~r od('bl'al sc do 
Cedar Rapids, kde pozdeji zalozil obchocl. 

Star,,'m osaclnikcm y Cedar Ra pidsieh hy] tez .Tw;;t'f Henein star~l. l'oc1I'1ll 

ze Zamberl\:a a pi. :Jlaric BC'dnill'ov£i, rodil[t I': Chl'Ollstoyic 11 VysokellO ~IS,ta, 
ktcra dlouha leta byla v Rapiclsieh preclnl v{lclkyni vcskel'eho tamniho 1I[lrOtlnl
ho ruchu. Bez jeji YltIe zaclllli zabava, zadlle clivadlo a lIic dtdditeho podllik
nouti se nesmelo. l\le]a llel{olik synll a mllozstvi kr(','nich priltd a vIaella lI('ob
mezene Ye s,'oboclomyslnem tiibol'e v ceskS'ch Rapidsich. 

Roku 1867, pribyli Jan Yosmek (nar. 6. eer\'lJa r. 18'54. Y :\Ial'tillideh 11 

Skutce ) a Fr. Hasek, pochazejici ze Zelasia vi. Stlrastll iIi sc hol'liYC talTIlliho 
spolkovellO i cli,'adelniho ruchu. 

Roku ] 86!), llsadil se y Hapic1slC'h .Tnn B. Sllstcr, 11. 3. ccrn'llce I'. 18:n. 
ve Vraco\'jrlC'h. Stndo,'aI v Pl'azC' lUI llIestske rC'a\er, PI'ibyv do Am('}'ik~' r. 
1867" praroYCll lH'jpn'C' j,dw sC\zrr ,. Chi(~agl1, po te z St. T.JOllisll. Usadiv se 
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pak v Cedar Kapidsíeh, vyuoval tam 24 rok eské dítky svobodomyslných

nevreckých rodiv.
Roku 1893. odsthoval se do Chicaga, kde má v eské Kalifornii tiskárnu.

Téhož roku jako Šuster pisthoval se do Rapids Václav Jan Kozlovský.

Narodil se ve Vehlovicích u Mlníka. Rodie jeho pocházejí ze Mšena. Pistál

s nimi do Nového Yorku již r. 1849., odkudž všiekni se odebrali do okresu Ma-

nitovi^ocu ve státu Wisconsinu, kde farmaili až do r. 1860. Po té se usadili ve

mst Marionu v low, kde pobyvše 9 rok, pesthovali se do Cedar Rapids.

Tam si zaídil Václav Jan Kozlovský hostinec a stravní dm, v nmž byl pepa-

den a zavraždn. Jeho syn Josef narodil se 14. íjna 1859. v Kellnersville, ve

Wisconsinu. Vychodiv kollej sv. Jana v Prairie du Chien, ve Wisconsinu, zaí-

dil si v Cedar Rapidsích obchod s cukrovinkami a doutníky. Roku 1898. zvolen

na demokratickém lístku náelníkem policie msta Cedar Rapids, zastával, jsa

vždy znovu zvolen, úad ten až do r. 1906.

Pi vzpomínce tch, již na vývoji svobodomyslné cedar-rapidské eské

osady úastni byli, sluší pedevším jmenovati Václava F. Severu.

Severa, jenž vyšel z lidu a v život svém pilnou prací dodlal se prosted-

k, které ho uinily hmotn nezávislým, pojal myšlenku, obrátiti pozornost'

svých krajan na podporování eských mladík, jimž pro nedostatek hmotných

prostedk nemožno dodlati se akademického vzdlání na vyšších amerických

školách.—Tak úsilím jeho založena byla "Matice vyššího vzdlání."

Severa narodil se 3. záí, 1853. v Doubravicích, v kraji Chrudimském, kde

jeho otec ml malý statek. Školního vzdlání nabyl ve svém rodišti. Jsa stár

15 rok, vydal se za sestrou do Ameriky a pijel do Racina, ve státu Wiscon-

sin, roku 1868. Prvního zamstnání nalezl na farm v blízké Caledonii, kde se-

trval pl druhého roku. Po té pracoval njaký as v závod na brašny v Ra-

cin a po dobu svého pobytu tam byl inn3'm lenem sokolského i pveckého
spolku, pod ízením Jos. Koízka. Zárove byl uitelem na dopolední eské
nedlní škole. Své skromné úspory vynaložil ku svému vzdlání v jaz^-ku an-

glickém.

Roku 1876. pesídlel se za bratrem svým do Cedar Rapids, kde spolen
s Jos. Žbáukem zaídil malý obchod s výpravním zbožím ; avšak ješt téhož

roku zanechav obchodu, odebral se do Belle Plaine, v low, kde pijal místo

v lékárn. Roku 1880. vrátiv se do Cedar Rapids, zakoupil si lékárnu na první

ulici. Dne 6. ervence 1881. oženil se, pojav za cho slenu Josefinu Dusilovu,

bývalou uitelku na veejných školách v Cedar Rapidsích. ]\Ianželé Severovi

mají dv dítky, syna Lumíra a dceru Zulinu.

Roku 1890. zvolen byl do editelstva jedné z tamních spoitelen a shle-

dav, že by Cechové rapidští, tvoící tém tetinu tamního obyvatelstva, mohli

míti spoitelnu svoji, založil ješt s jinými tak zvanou Cesko-americkou státní

banku, v jejíž ele byl i potom, když po ase znovu zorganisována byla pod jmé-

nem Cesko-Americká spoitelna (Bohemian-American Savings Bank), ve které

dob znám.ý básník V. A. Jung byl jejím druhým pokladníkem. Pedsedou ban-

ky té byl Severa po šest rok, tedy až do roku 1898., kdy pišla k optnému
zorganisování jako American Trust & Savings Bank, pod kterýmž jménem do-
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pak v Cedar Hapidsi~h, vYl1(:!O\'al talll :!4 l'okt'i cl'ske (lltl\y s\'obodomyslnSrch 
nevercekfch rodic{l\'. 

Rokn 18!):~. oc1stehoyal se do Chicaga, kde ma v ceske K1l1ifol'llii tiskarnu. 

Tehoz roku jakognster pfisteho\'al se do Rapids Yiicla \' .Jan KozlovskY. 

Narodil se YC Vehlovicich u ::\Ielnika. Rodicp jeho pochazpji ze jEcna, Pfista1 
s nimi do ~oveho Yorku jiz r. 1849., oc1klldz vsic1mi' se oc1ebl'ali do okresu jla
nitowocu ve statu \Visconsinu, h:c1e farmari1i az do 1'. 1860. Po te se llsadili ve 
meste ?\Iariollll v lowe, kde pobyvse 9 rold'l, pfestehovali se do Cedar Rapids. 
Tam si zafidil VarIa v Jan Kozlovsky hostinec a st1'aV111 cHIm, \' llcmz byl pl'epa
den a zaYl'azden. Jeho s~'n Josef naroc1il se 14. Hjna 1859. \' Kellnersville, ve 
Wisconsil1l1. VychodiY kollej SY .• Jana v Prairie c1n ChiI'll, ve \VisC'ol1sinu, zal'i
eli] si v Cedar Rapidsich obchod s cukl'oyinkal1li a dOlltniky. Rokn 1898. z\'olen 
lia demokratickem listkn nacelnikem policie mesta Cedar Rapids, zast[lva], jsa 
vzdy ZllO\'ll zvo1en, til'ac1 ten az do 1'. 1906. 

Pri yzpomlnce tech, jiz na vS'voji s\'oboc1omys1lle ecc1al'-rapic1ske ceske 
osady ucastni by1i, Shl~i prec1eysim jmenovati Vac1ava F. SeVel'll, 

S('\'e1'a, jenz v~'se1 z 1idll a v zivote svem pi1non praci c1ode1a1 se prostl'ed
ku, ktel'e ho ncini1y hmotne nE'zavislf~n, poja1 mysll'nkn, ohl'atiti pozornost' 
svych krajanfl na poc1p0l'ovani ceskS'ch mladikfl, jimz pro nedostatpk hmotnych 
prostredlnl 11e11102110 clodelati sp akademickeho vzclelani 1Hl v.\'s~l('h nll1erickych 
skohlch.-Tak tisilim jeho zalozena by1a "Matice vyssiho vzdehini." 

Severa narodi1 se 3. zarl, 1853. v DOllbraviclch, v kraji Chl'udimskem, kc1e 
jeho otec mel malSr statek. Sko1niho vzcltHani nabyl ve syem I'oc1isti. .J sa star 
15 roku, vyda1 se za sestrou do Ameriky a prije1 do Racina, vc statu \Viscon
sin, roku 1868. Prvniho zamestnani na1ez1 lia farme v blizke Caleelonii, kele se
trva] pill clruheho I'oku. Po te pracova1 nejak)T cas v zavode 113 brasny y Ra
cine a po dobu sveho pOb~Ttu tam b.d cinnf'm rlen('m soko1skeho i peveckeho 
spolkn. pod rlzenim Jos. KoHzka. Zarovrll by1 llcitl'lem lla dopolednl ceske 
nede]ni sko1e, Sve skI'olllne llspory v:'na10zil kn svemu vzc1eUllli v jazyku an
glickem. 

Rokll 1876. presidle1 se za bratrem svym do Cedar Rapids, kc1e spolecne 
s Jos. Zbankem zaHc1il mal)' obchod s vf'pra "llIm zbozim: a \'sal\: ,ieste tehoz 
rokn zanechav obchodu, odebral se do BellE" Plaine, v 10'we, kdc prija1 misto 
v 1ekarne. 'Rokll 1880. vrativ se do Cedar Rapids, zakonpi1 si 1ekal'llU na prvni 
ullcL Dne 6. cervenre 188J. ozenil se, pojav za chot' slecnn .Josefinll Dllsilovu, 
byvalou ncitelkn 11a verejnych ~kolach v Cedar Ra pidsich. jlallzl'le Seyerovi 
maji dye c1itky, syna Lnmira a dcern Z111inll. 

Rolm 1890. zvo]en by1 do rec1itelstya jec1ne z tamnleh spoI'ite1en a shle
da y, ze by Cechove rapidsti, tyorIci temer tretin n tamniho ob~'yatdstva, mohli 
miti spofi;te1nll svoji, za10zi1 jeste s jinS'mi tak zyanon Ceskon-amrl'ickon statni 
bankn, v jejiz cde by1 i potom, kdyz po caSt' znovn zorganisoyana byla pod jme
nem (1esko-Amerieka spol'itelna (Bohemian-American Savings Bank), ve ktere 
cloht: Zllam)' basnik V. 'A. Jllng by] jejim c11'11hYl11 pokladnlkrm. Prec1sedou, ban
k~' te byl Severa po sest rokll, tedy az do l'okn 1898., kc1~' pfi::ila k opetllemu 
zorgani:,w\'ani jako ~-\.mel'i(·all Trust ~~ Sa "ings Bank, pod kterfmz jmenem do-
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sud existuje. V bance té má Severa dosud znaný obehodní podíl, jsa mimo to
též jedním z pedních podílník v Obanské Národní bance (Citizens National
Bank) a v Seeurit.v 8avino-s Hank. Sastnn jest také i v jiných podnicích
jako v Cedar Kapids & Marion Telephone Vo.. dále jako podílník a editel v Ce-
dar Rapids Electric Lig-ht & Power & Towa City Raihva.v Co., kterýžto posledn

Václiiv F. Severa.

jínenovaný podnik operuje elektrickou dráhu mezi msty Cedar Rapids a lowa
City. Dále jest Severa také spoleníkem na život pojišující spolenosti (Cedar

338 Difjfny Cecld'tv Americk.Vclt. 
-- ---- -- - ---------------

sud existl1jt'. ,\T ball(,(, te lllel Severa dO~l1d ZnHtn.{· oheiJoc1ul poc1i/, jsa mimo to 
tez jednlm Z pl'pclllith pntiilIllldl \' ObeClllske ~arocllli b<ll1c(~ (Citizf'llS ~ational 
Bank) a v Security ~a\'il1gs I~Clllk. SurHstll~1l j('s't take i \' jin,{'ch podnicich 
jako v Cpclal' Rapids & ~lal'ion '[\'It'pholll' Co .. dille jnko podflnik a ]'eclitel v Ce
llaI' Rapids EIC'drie Light & Po\\'pr & Io\\"a City Raihnl~' Co., ktel'"rzto poslec1ne 

Vaclav F. Severa. 

jllll'Il()\.'(IIl.Y pot/uik operuje elektrickou clrahn mezi mesty Cedar Rapids a Iowa. 
Cit.y. Dale jest S~vera take spulccnikem na zivot POjiSt'llji<.!i spolecllosti (Cedar 
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Rapids IjitV Insuriiiico (\).), jsa [xxliiikii tolio ditlciii ;i liMicm výkonného
výboru.

Obchodní zdar Severv jest vvsh'ilkm dl()iiliok'té jirácc. neúnavné pihio-

sti, jakož i vhodného se pizpsobtnií obchodnínni jednání v této zemi.. Poéav
jen v malém ve své lékárn pipravovati rodinné léky, které záhy nalezly i mimo
esko-slovanský lid rok co rok vždy hojnjšího odbytu, takže obchod asem
vzrostl do nynjších rozmr známého po celé zemi Severova velko-obchodu

s rodinnými léky. V pisárn jeho vedena denn ilá obchodní korres]-)ondence

a to v devíti rzných jazycích.

Pro nezbytné v zemi této ohlašování svých rodinných lék dává Severa

každoron tisknouti kalendá nákladem šesti set padesáti tisíc výtisk. Ka-
lendá ten vydáván jest v devíti rzných eích a eského vydání téhož tiskne se

jedno sto tyicet tisíc výtisk, což je.st poet publikace toho druhu v této zemi,

ano i ve staré vlasti dosud nedostižený.

JMálokterý hmotn a inn vynikající muž bývá v život svém ušeten
závisti a z ní plynoucího útoku nepátel, ehož i Severa, pi své snaze initi

dobe, zakusil.

Taktéž roku 1880. se usadil v Rapidsíeh Lev J. Fa Ida. Narodil se 28.

íjna r. 1847. ve Vodanech. Vychodiv nižší reálku, a nemaje prostedk (ro-

die mu záhy zemeli) uil se ve Vídni tkalcovství. V 16. roce l)yl Palda hoto-

vý socialista, jenž horoval pro povznesení dlnictva.

Roku 1865. odebral se do Saské Kamenice za bratrem Vojtchem, a tam
po njakou dobu pracoval v továrn na hedvábné látky. Ze Saska odešel do

Švýcar. Tam se mu však valn nelíbilo, a tu tetího dubna r. 1867. opustil

Švýcary a odejel z Brém do New Yorku a odtud do Clevelandu v Ohiu, kde se

zaal uiti lakýrnictví. Nemoha však vydlati na byt a stravu, pijal práci

pi stavb kanálu.

Byly to krušné doby, jaké Palda prožíval v Cleveland, pozdji v De-

troitu a v New Yorku, kde u B. Krásy vyuil se doutníkáství. Na jae r. 1870.

bylo mu nabídnuto redigování "Národních Novin" v Chicagu, po J. V. Sládko-

vi, jenž odejel do Cech. Hned v prvním ísle, za redigování jeho vyšlém, pro-

hlásil Palda "Národní Noviny" za list sociáln demokratický, jež pak byly

prvním sociáln demokratickým listem eským zde i v echách, Pozdji zalo-

žil v New Yorku eské knihkupectví a vešker.ých svých penz v podniku tom
pozbyv, odebral se opt do Clevelandu, kdež pispním nkolika pátel založil

.s B. Krásou obchod doutníkáský, v nmž se mu dobe dailo. V kvtnu roku

1875. vydal v Clevelandu první íslo svých "Dlnických List," spoliv se s Fr.

Škardou. Palda byl redaktorem, Škarda vydavatelem. Zárove jezdil s místa

na místo, en a zakládaje sekce sociáln dlnické strany, povzbuzuje stávkáe
a pouuje dlníky slovem i písmem. V prosinci roku 1877. odsthoval se s "Dl-
nickými Listy" do New Yorku, kdež pibráni liyli Jan V. apek a Jos. Buata
do vydavatelstva a do redakce, a "Dlnické Listy" vydávány byly denn a týdn.

Nespokojenost', která však mezi vydavateli a sazei "Dlnických List"
("Dlnické Listy" zašly desátého ervence roku 1883.) povstala, finanní ne-

píjemnosti a nevalné zdraví Paldovo uinily mu pobyt v New Yorku nesn-
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Hapicls fJife fIlSlll'(l.m·e CO.) .. 1sa podnikll toilo ]'edite}(,11I (\ I::} I' IlI'lIl V.{·kOIlIH~h(J 

v)'bo1'u. 
Obehodlli z<l<l)' Bp\'(')'i'l \' j('st ".{-~.;I('dkl'lll dlonbolde pr[l('(', 11<'(11)(1 \'IH~ pilno

sti, jakoz i dlOdneho :-5l' pi"izptlsolH'1l1 olwltodnilll1l jrdll[lIli \' tel0 ZP))) i." J>oca \' 
j('11 \' ll1alE~lll n' sve lekarll;:; pi"iprClYo\'l:lti l'odilllle Icky, kh'l'e Z[1I1.\' lI(ll(~;d~' i mill10 
ct'sko-sl()nlnsk~r lid l'o1\: eo l'ok vld.\' hojllej;:;iho odbyt II, tnldl' oJw.hod ~asl'lll 

vz1'ostl (10 Il.Yllej;:;i(·h rOZllle)'ll zmlllleho po ('('Ie ZI..'llIi Ben'I'O\'" \"('lko-obchodn 
s rodinl1.{'mi leky. \,. piS(ll'lI~ j<,ilo \'edE'IlH <It'lllle eil'; ohehodnl korrespolldellce 
a to \' deviti rtlz11,\-eh .iazycieh. 

Pro npzb~'tlle \' zellii teto ohlasonllll S\'S't'll 1'odillll'\-eh leki'l d[lnl S('Y('I'<l 

kazdororne tisknonti Julll'ndM' Ilclkladem s('sti set pallescHi tisic \,.\'ti~kll. Ka
lendM' tt'll "rclcl" \'an jest \' deviti rllznf'C'h I'ceieh a r<'skellO \'.nlani h~h()z tiskne sc 
jedno sto ctyi"il'et tisil' v,\,tiski'l, ('o.z jest 'Po~d publikcH'l' tollo dl'uhn \' teto zPllli, 
ano i "e stare vlasti dosnd nedostizenS", 

.Jlaloktcl'S" hmotllP a eillllf \'ynikajiei 111nz b~'\,(l \" zi\"ote :wem llsetren 
zavisti a z ni pl~'noneiho lltolm nepl-cltt'l, ct'hoz. i Se\'l'ra, pi"i s\'(~ ~maze ciniti 
dobre, zalwsil. 

Taktez 1'okn 1880, se llsadil y Rapidsieh Lev J. Pctldc1. XClrodil S(' 28. 
rijna r. 18-1-7. ve Vodilaneeh. YydlOdiv lIiz.si l'palkll, a nel1l<lje pl'osti"edki'l (r~

(lice ll1n zah,\' z('111i"eli) ll<::il Sf' \'e Yfdni tkaleovstYi. V 16. roC'(' hyl Palda hoto
\'S' sotialista, jenz 1101'o\'al pro po\'zneseni delnid.\"a, 

Roku 1865. odE'bral se do Saske Kanwnice za brCltrpm Yojteehem, a tam 
po nejakon dobll praeo\'al \' tonll'ne )HI hcdnlbne latky. Z(> Saska otlcsel do 
8v)'('a1', Tam se" mu vsak ,,<lIne llclibilo, a tn tJ'etiho dnbna r, 1867. opnstil 
Sv)rcar~r a odeje1 z Brem do ~('W Yorku a odtlld do ClevC'landn v Ohin, kde se 
zacal nciti lakirrnictvi. I N"emoha ,rsak v."delati na byt a stranl, prijal praci 
pl'i sta vbe kamllll. 

B;d,v to kl'usne dohy, jCl ke Palda prozlval \' Clevelande, pozdeji v Dl'
t1'oitn a v .New Yorku, kdp u B. Kl'asy vyncil se dontnikM'stYi, Xa jafe r. 1870, 
by10 mu nabidnnto redigov[tlll "Xitrodnieh ~OVill" v Chicagn, po ~r. V. Sladko~ 
vi, jenz odejel do CecIl. IIned v prvnim elsIe, za redigoyuni jeho vyslem, pro
hlasil Palda "Naroeln) ~oviny" zn list socialne elemok1'atickS', jez pak byl,\' 
prvnim sociaJne demokra.tick;Ym list em cesk;Ym zde i v Cechach, 'Pozdeji zalo
iiI v New Yorku ceske knihknpedvi a vesker)'eh sv~"ch penez y podniku tom 
pozb~rv. odebl'al se oprt do Cleyelandll, kelcz pi'ispenim nekolika pi'atel zalozi1 
s B. Krasoll obchod dOlltllikar'sk~', \' nemz se mu dobre dai"ilo. Y kvetnn rokll 
1875. vyclal v Clevelandn pl'\'ni (-Islo s\,.,\·h "Delnick)rch ListiL" spolciy se s Fr. 
8kardoll. Palda byJ rcdaktorem, Bkarela vydc1\'atelem. 7.<lro\'e11 jezdil s mista 
na misto, recne a zaklada.i<' sekce sociaIne delnicke strany, po\'zbuznje stavkai'e 
a. ponen.ie delniky slovcm i pismem. V prosinci 1'01;;;:11 1877. odsteho\'al se s "DeI
nick$rmi Listy" do Xew Yorkn, kde.z pi'ihrani b~'li Jan V. (~apek a .Jos. BlUlat<1 
do vydavatelstvCl a do redakep, a "Delnicke Lj.st~"" vydclvany byly denne a tS'dne. 

Nespokojenost', ktertl vsak mezi v.rda "ateli a sazeei "Delllick~-ch Listi'l" 
("Delnieke Listy" zas1y desateho c("lI'\'cnee rokn 1883.) povstnla. financni or
prijemnosti a nevalne zdrav] Palctoyo llcjni1~' lllll pobyt v Xc,-'.' Yorkn lH'SIlf'-
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sitelnýni, a on, opustiv v dubnu roku 1879. New York, odcestoval—jsa chd
a churav—do Karlových Var na uzdravenou; k tomu mu dopomohl Fr. Brod-

ský, jednatel peplavní si)olenosti v New Yorku, obstarav mu bezplatnou plav-

bu; New-Yorská sociální sekce mu pak sebrala ostatní potebné peníze.

Z ech vrátil se Palda na podzim téhož roku do New Yorku, odkudž
odejel do San Franciska k rodim své ženy. Ale ponvadž se v Californii ne-

mohl uchytiti, v3-dal se na konci ledna roku 1880. na cestu do Cedar Rapids,

kdež pispním nkterých pátel si zavedl živnost' doutníkáskou, v níž se do-

dlal znaného zdaru.

Nejznámjší prací Paldovou jest peklad "Djiny Komuny paížské," jenž

vyšel v New Yorku.

Koncem r. 1902. vydal pak Palda 68stránkov3' spisek : "Myšlenky o no-

vém náboženství," v nmž snaží se dokázati potebu, dáti svým svobodomyslným
pátelm, esko-ameriek,ým nevrcm, nové náboženství, z jehož píkaz erpali

by nejen mravní sílu, ale které by i poskytovalo možnost' spojiti je v jeden ce-

lek, aby úinn mohli pracovati.

Palda si peje, aby svobodomyslná strana poala konen také i stavti,

když staré již zboila, by zanechala již té pusté negace a poala viti v ne-

smrtelnost' duše, která vede k dokonalej.ší blaženosti, než nynjší esko-americká
nevra.

Zarážeje tuto novou víru, kde minu) hmoty a síly hlásá též nesmrtelnost'

duše, zapomíná Palda, že filosofie jeho jest nemožnou a že esko-americkému
svobodomyslnému lidu se práv ta jeho svoboda, i lépe eeno, ta nevázanost',

nespoutanos líbí. Kesanskéiuu náboženství se posmívati, k niemu nebýti

vázán, na nic neplatit, žádného neposlouchat, rady jen dle vlastní libosti pijí-

mat—to je výhoda, pro kterou hlavn eská svobodomyslná strana v Americe
nabývá pívrženc. Lidí s hlubokým pesvdením, kteí by nejen slovy, ale

i skutky stran své pomáhali, je mezi svobodomyslným lidem v Americe málo.

—

Proto také ihned uveejnila tak eená "Stráž osvojených v Chicagu"
proti Paldovi resoluci, ve které odsuzovala a dala na svobodomyslný index spi-

sek ten a vyzývala ku kižáckému tažení proti autorovi. Tím však strana ta

opt jen dokázala, že není svobodomyslnou, ponvadž jiného náhledu snésti ne-

dovede.

—

Palda l)y] ))rvýni, jenž lilásal mezi echy sociáln-deniokrntické nauky,
jakmile však se stal ])nnkud zámožným, jak hy ual i\)zdji stal se

podobn jako Zdrbek. Sjíajdr a Bittncr. ajioštolem nevry, avšak inným pra-

covníkem na poli proj)agan(ly nikdy nebyl, i)onvadž se mu' nedostává širšího

vzdlání, a tu bére za bernou minci to. eho se dote, aniž ])y o tom pemýšlel.
Jest však dolirým eníkem, jenž dovede své poslnehastvo ncbvátiti. Pi tom
je však frazovitým a rozvláným.

Tmto pisthovalcm vdí Rapidse za vznik toho esko-amerického
"národního nadšení," které neslo se v prvých doliách smrem ist ideálním.
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sitelnS'lll. a 011, opn:-;ti\' \' dubnu rokn 1879, ~l'W York, odee~to\'ioll-jsa chnd 
a ehlll'cl\'-c1o KarlovS'ch Varll llU llzdrav('lloll; k tOllm mu c10POlllOhl Fr, Broj
skS', jetlnatel p)'eplav111 s}lole~nosti v ~ew YOl'kll, obstarav mu bezplatnon pIav
bn; ~e\\'-Yorsk<l sociiilni sckcc lllU pak sebl'ala ostatlll poti'ebne penize, 

~ ('cell 'Tabl ~e Palc1a na poc1zim tt~hoz rokll do ~ew Yorlw, odkJ.\d~ 
odejel do San Fl'allei~kl1 k roclitClllll sve zeny, .Ale ponevad.z sc v Califol'nii lle
lllohl nehytiti, vyclal se na konci Icclna rokn ]880. 11a cestn do Cedar Rapids, 
lult·z pi'ispenlm neIdel'S'ch pi'Mel si zavedl zivnost' cloutnikHl'skoll, v niz se do
delal znaeneho zdarn. 

Ncjznamejsi praci Paldo\:.on jest pi'ek1Hd "DejillY KomllllY paHzske," jellz 
vy~el v New Yorku, 

Koncem r. 1902, v~'dal pa1\: Palda 6::J:-;trflnkovy spiseh:: ")Iy~lenky 0 110-

"em lHlhoZE'llstvL" v nemz snazl se clokazati poti"ebll, tlHti SV)'lll s\'obodomys1nym 
ph1tC'ltUll, cesko-al1lerickym neverclllll, nove nahozenstvi, z jehoz l1Hkazu cerpali 
by ]H·jl·ll mt'avlli sHu, aIf' ktere hy i poskytoy(\lu llloznost' spojiti je v jeden ce
lek, ab~' llcinne mohli pracovati. 

Palda si pi'eje, ah,\' ~voboc101l1yslna stl'alla poeala konE'cne take i staveti, 
kclyz stare jii zbol'jla, by zanechala jii te pnste negace a pocaJa va'iti v ne
smrtl'lnost' dusc, ktera y('(le k dokollalcjsi bla.zcnostL ll8Z n~'n~jsi ccsko-amcric1:.:a 
neyel'a. 

Zal'l.1ZejP tllto 110\'011 Yll'lI, kele mimo hllloty a sily hlascl tel. Iwsmrtelno:-;t' 
dll~(·. lapOll1ll1<l Palda~ ze fi1osofie jeho jest nemoznou a zc ~PSk(Hllllerickell1u 

s\'obodomyslnemn Iichl sc }lnlve ta jeho svoboda, ei lepe l'ec('l1o, ttl nevazanost', 
l1e:-;pontanos1' libi. I\}pst'nnskemll llclbozt'llstVl s(' posmivati, };: l1i~I'mn nebyti 
nlzHll. lla nic ,neplatit, zadneho llcposlollchat, l'ady jen cll(~ vlastnl 1i110sti pfi.ii
mat-to je vfrhocla, pro ktf'ron 11 la Vile c(~sk() ~wob()do~llyslml strallB " _\merice 
nabS'va pfivrzE'llcll. LicE S hlnbok,\'nJ pl'esveclccllll1l, kt('}'i h~' llCjPll sloyy, ale 
i skntky strane sve pomaIHtli, jp mezi svollo<lomys1nym lic1I'l1l Y .AllIl'l'ice llullo.-

Proto tHke ilmed llvC'rejlli1H tak l'eCella "StrHz osvoj('llS'('h v Chiragn" . 
pl'oti Paldo"i l'C'.;;olll<'i, VI' Jdpre odsllzonda a <lala 113. SYoho<lo1ll.":-;IIl." inclE'x spi
sf'k ten a v~'zy\'nla 1m kr'izll"kenm tazen! proti :ll1torO\'i. Tim vsal\. strHna ta 
0)10t jen dokaz<lla. ZP npI11 ~",()hodom,\'sIIlOll. ])()Il~vadz jineho n()hledn snesti nc
dovede.-

Pal <hi hy1 }ll'V~'lll, ,if'IlZ hlaSC11 lllczi ('('ehy s()('irtlne-d(llllokl'nti('ke Ilallk~'. 
jakmile ysak S(' stal pOllclmel ZfllllOZll."lll. jak b,\' nt'al ..... ,. P()z<l~ji stal se 
poclohne jako Zdl'ttlwk. ~l1()jdl' a BittllPI'. (I])osto1(>]]) lit· yet',\'. elY;;(I};: rillll.Vm pra
coynikel11 1\(1 poli l)}'Opal!<lI1c1~' lIik<l,Y II <'h,\'I , pOIICV<lc1z S(' lilli' lwc1nstih'ii ~irsiho 

\'zc1e1anl, it tn here za lWl'llO\l lIlillri tn, ~t>l)() Sf' do~tc, cllliz by 0 tom pl'('m~'slel. 
.Test "sal\: dobr~'m r'prnlkf'lll. j(,llz doveo£, s\'c poshll'hnesh'o lleln'fttitl. pr'i tom 
jt· ,"sak frazovit~'m a roz"lncnYm. 

:)1: 

T('llIto j11·isteho\·al(·tlll1 \'(l~(:l R;lpidst' za \'ZlIik tolto (:('slw-i1Illl'l'iekeho 
"naroc1n!hll l1ad~C'nL" kt('l'P 111':".;]0 SC' \' ]1J'\',v('h c1oh;l(-'h SllI;-;rrl1l riste iclpalnlm. 
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Byl siee v Rapidsíeli již v letech šedesátých slušný hlouek liberálních ech,
kteí však s katolíky i evangelíky se scházeli, rokovali o záležitostech ve staré

vlasti a o svých v novém domov, a pknými zábavami a slušným osobním je-

dnáním upoutali na sebe i širší pozornost'.

Tehdy zdálo se, že v Rapidsích všichni echové vzájemn si pejí a opra-

vdov se milují.

Teprve píchodem Fr. B. Zdrbka do Cedar Rapids zapoala roztržka.

Boj rozzuil se pak i v osadách jiných, a trvá dodnes nejenom v Rapidsích, ale

všude tam. kde eši žijí. Dnes jsou v Rapidsích pouze dv strany—svobodo-

myslná a katolická, jež stojí proti sob a život si ztrpují. U "svobodomyslných"

pak je tam pouze ten "osvíceným" a "národovcem," kdo spílá vícím katolickým

eským 1 ratím. Bolestno o tom psát!

—

Jako všude jinde v eských osadách v Americe, tak i v mst Cedar
Rapids poal spolkový ruch záhy se probouzeti.

Poátkem roku 1869. zbudovali si svobodomyslní echové v Rapidsích

"Národní sí," která, byla majetkem "tenáského spolku," a 8. listopadu roku
1870. zarazil tam Zdrbek "Jednotu Svobodomyslných," k níž pihlásilo se na
30 rozliných obcí ve Spojených Státech.

Roku 1873. .(3. ervna) zaražen tam 'Sokol Tyrš," jenž byl nejdíve odbo-

rem "tenáského spolku." Roku 1881. (3. ervence) stal se však sborem samo-

statným. Náleží k žup západní. ítal roku 1903. pes 100 lenii. Krom
"Sokola Tyrše" byl v Rapidsích ješt jeden tlocviný sbor a to "Cedar-Rapidský
Sokol." Sbor ten v prvních letech dobe prospíval, ítaje své doby pes 100
údv; pozdji však ím dál. tím více klesal, proež spojil se dne 13. bezna r.

1888. se spolkem "Tyrš" pod jménem "Cedar-Rapidský Sokol Tyrš."

Sbor ml díve malou, chudou tlocvinu, avšak roku 1901. vystavl si

vtší a lepší.

Podprných spolk jest v Rapidsích nkolik.
Tak mají ády . S. P. S. v Rapidsích ti ísla a to ády : "Mladpech,"

"Karel IV." a "Prokop Veliký," který má velkou "Národní Sí," kterou vysta-
vl r. 1889. s jevištm, pod kterým je nálevna. Krom tchto, k Jednot . S.

P. S. náležejících ád. jsou tamtéž ády : "Prokop Veliký," "Karel IV." a
"Mladoech," které se hlásí k "Západní esko-Bratrské Jednot." (Z. . B. J.)

Po odštpení se západních ádv od staré Jednoty . S. P. S., odstoupila
totiž ást' len "Prokopa velkého." "Karla IV." a "Mladoeeha" od této Jednoty
a založila pod tímtéž jménem ády u "Jednoty Západní." Zbývající ást' len
zstala však pi staré Jednot. ^ínozí lenové tchto rapidských ád piná-
ležejí k obma Jednotám.

Dále je v Cedar Rapidsích "Jednota eských Dam" temi ísly zastoupe-
na a to: "Annou Náprstkovou," "Žofií Podlipskou a "Pomnnkou kVlasti."
"Sesterská Podporující Jednota" (S. P. J.) má tam však pouze 2 ísla a to:
"Hvzdu Pokroku" a "Zdenku Havlíkovou."
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Bylf sice \' Rapidsich jiz v leteeh ~edesatS'l'h sln;11f' hloutl'li: libenllHich Cechu, 
kteH y;ak s katoliky i enll1gelik~' se sehazdi, I'okoyali 0 zl:11 ezitostech ve stare 
vla;:;ti a 0 syf'ch \' llon~lll d01ll0ve. a pelmymi zabav<1mi a ~111;ll5' lll usobnlm je
clniinilll llpoutali Hel sL'be i ~ir;l pozornost'. 

Tehdy zel<llo sr, ze y Rapidsich vsichni ('echoye yzajemne si pi"eji a opra
vdo\'e ~e l1Iilnji. 

Tepl'n' pffehodem Fl'. B. Zcll'tlbka do Cedar Rapids zapocala roztrika. 
Boj rozznl'il se pak i \' osaclach jinyeh. a t1'n1 clodnes llejenom \' Rapidsich, ale 
"suelp tam, kcle Cesi ziji. Dnes jsou v Ra piclsich pouze cl \'(~ stl'any-svobodo
m~'sln[l n l\atolic1l:a, jez stoji proti sobe a zivot si ztl'pcuji. U "s\'oboclomyslnych" 
pak je tam ponze tt'n "osdcenf'm" a "narocloycem," kclo spila veficim katolickym 
cpskf'l1l lrati"im. Bolestno 0 tom psat!-

* 

.J ako ysude jillde \' ceskf'ch osadaeh \' .:\ml.'1'i('c, tak i " meste Cedar 
Rapids 1)00al spolkovf- ruch zahy se probonzeti. 

Pocatkem 1'oku 1869. zbnclovali si svoboclomyslni ('echove v Rapidsich 
"Narodni sin," ktel'a byla majetkem "Ctenarskeho spolku," a S. listopadu roku 
1870. zarClzil tam Zdrtlbek "Jednotu Svobodomyslnych," k niz prihlasilo se na 
30 l'ozlienf'eh obei \"e Spojel1.\'ch Statech. 

Rokn 187:3 .. (:3. tel'nw) zarazen tam "Sokol Tyrs," jenz byl nejdHve odbo
rem "'l'tenclrskellO :--;llolkll." Rokn 1881. (:3. cerv(~nce) stal se "sak sbol'l'm samo
statn~·m. ~ alezl k Z11 pe zapaclni. C'ital 1'Ok11 ] 90:3. pres 100 clel1ll.. Krome 
"Sokola T~Tse" h~'l v Ra pidsieh jeste jedl'n teloc\'icnf' sbor a to "Cedar-Rapidsky 
Sokol." Sbor ten v prvnich letech dobre prosplval, citaje s\"e doby pres 100 
lidllY; pozdeji vsak elm dal. tim YlCe 1I:1esa1. procez spojil se dne ]:3. brezna r. 
1888. se :-;pol1l:em "T~Ts" pod jmenem "Cedar-Rapidsky Sokol Tyrs." 

Sbor mel dl-h'e malon, Chlldoll teloc\'icl111. a \'sak rokll 1901. yysta vel si 
,'etsi a leps1. 

Podplu'nf'ch spolktl jest y Ra pidslch nekolik. 
Tak majl racly C. s. p. S. Y Rapic1s1rh H'i elsla a to rady: "Mlad9Cech," 

"Karel IV." a "Prokop Veliky," kter~' ma \'elkoll "Narodni Sin," kterou vysta
vel r. ]889. s jPyistem, pod kterfm je nale\'11a. Krome techto. k Jl'dnote C. S. 
P. S. 1H11l'zt'jicid1 NI<.111. jsoll tamtez }'ady: "Prokop Veliky," "Karel IV." a 
"Mladocech," ktere se hlasi k "Zapadni Cesko-Bratrske Jednote." (Z. C. B. J.) 

Po odstepf'ni sl' zapadnieh hlc1i'n' od stare .Tl'clnoty l'. S. P. S .. odstoupila 
totiz eelSt" clentl " Proknpa \"elkellO." "Karla IV," a "]Iiac1ocl' eha" ocl teto J l'dnoty 
a za)ozila pod tlmtez jnH~]]l'lll rac1~- 11 ".Jedn ot~' Zapadni." Zb.\'\'ajie:i cast' clenil 
Zllstala ysak pri stare .Irdnote. :Jlnozi cleno\'e techto rapidskf'ch racli'l pfina
l(~zrji k obema .Jednotam. 

Dalf' jl' v Cedar Ra pic1s1ch "Jednota Ceskych Dam" tremi cisl~' zastoupe
nn a to: "Annou Naprstkovou," "Zofii Podlipskou a "Pomnenkou kVlasti." 
"Se2tenka Podporujici Jednota" (S. P .. J.) ma tam \'~ak pouze :2 0isla a to: 
"Hvezdu Pokroku" a "Zdenku Havlickovou." 
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Pak jsou ješt v Rapidsích ti \'{\(\\ : "Óesko-Slovanské-Bratrské Podpo-

rující Jednoty" a to : líád "Václav II.", ád "Karel Havlíek" n ád "Rytí
Krále Václava," a konen jedno íslo "TaboritVj ' lože "Jan z Rokycan."

V Cedar Rapidsích je také pvecký sbor "Hlahol," literární dámský klub

"Minerva," založeny 1901. a ješt nkolik jiných menších spolk a klub, které

jsou však bezvýznamné. Dne 26. kvtna 1895. založili si tamní svobodomyslní

echové svj "Národní hliitov" na 28. ave. a "D ulici.

Dlužno také zmíniti se, že od let TOtých tanuií svobodomyslná strana

starala se o svobodomyslnou eskou školu; zvlášt pí. Marie Bednáová peo-

vala o to, by eský uitel uil eské dítk.w eskou budovu školní ovšem tehdy

svobodomyslní echové v Rapidsích nemli, vyuovalo se v místnostech soukro-

mýeli. Teprve 1. ledna r. 1901. l)yla nová škola úelu isvému odevzdána.

Školu tuto vystavla cedar-rapidská "Matice školská," jejíž lenkyn
sbíral \- píspvky po delší dobu.

Budova má tyry školní svtnice a knihovnu; všechen nábytek do této

matiní školní budovy daroval cedar-rapidský lékárník Václav Fr, Severa.

—

Jedním z nejlepšícb v Cedar Rapidsích založených spolk, jest však spo-

lek "Matice vyššího vzdlání." Pvodcem myšlenky založiti spolek ten, jest

Václav Fr. Severa. Dne 27. ervence 1902. konána v jeho dom první usta-

vující schze a zvolen prozatímní výkonný výbor, sestávající z prof. Boh. Sim-

ka, Jos. J. Hájka, Václ. Fr. Severy, Jos. Vosmeka a Jos. ]Mkoty.

Ve schzi té pojednáno o stanovách a pipraveno "Provolání k eskému
lidu v Americe." Dne 27. srpna téhož roku zavázal se Severa složiti "Matici"

bezpodmínen 2500 dollar, splatných v pti po sob jdoucích roních lhtách.

První úetní a pokladní zpráva ze dne 6. ervence 1903. vykazovala, že

má "zlatíce" od dárc již upsáno 8866 dollar, z ehož hotov složeno $1241.

len mla 69 a to 49 spolk a 20 jednotlivc. Roku 1904. mla "Matice"

již 155 len, z nichž 114 byly rzné spolky a jednotlivc 41.

\ pokladn mla ".Alatice" $2693.39 a upsáno bylo $2684.

Xa sjezdu ád . S. P. S. v St. Louis, v dob svtové výstavy konaném,

usneseno dáti "Matici" 1000 dollar.

]\Iatjce podporuje eské mladíky, jimž pro nedostatek hmotných pro-

stedk, nemožno dodlati se vzdlání na vyšších amerických školách a za první

tri roky svého psoljcní vyplatila eským poslucham rzných vy.šších škol

amerických, kterým by jinak nebylo možno bývalo nabýti vyššího vzdlání

—

4215 dollar

!

Ale, jak už v eské Americe není ani jinak možno, za šlechetnou tu snahu

dostalo se pozdji zakladateli "iMatice," Severovi, od ultrasvobodá výsmchu
a osoování, a osobní jeho nepátelé ze strany Ižisvobodáské sáhli ku zbraním,

k jichž odsouzení nedostává se ani slov. Nebylo dbáno v chicažské "Svornosti"

nižádné slušnosti. Nejsprostší nadávky, výsnu^^ch i z tlt>sných vad, byly zbraní,

kterou se proti zakladateli bojovalo. Než pes tuto krtí a zášti plnou "vla-

steneckou, ušlechtilou práci" vdc pseudoliberální eské strany "Matice vyšší-

ho vzdlání" nejen že se udržela, ah^ i rozšíila a potkává se se zdarem.

Co se ochotnického divadla eského týe. vzkvétalo nejvíce v letech 1870.

a 1880. .Nejzasloužilejšími (tchotníky byli w jsou: I». Trojan (nyní v Ccchádi,
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Pak jsUtl .k;ite y l{a-piclsll'il ti"i HId.'": "Cesko-Slovanske-Bratrske Podpo. 
rUJICl Jednoty" H to: fUid "Vaclav II.", hId "Karel Havlicek" a l'flc1 "Rytrru 
Krale Vaclava," (\ kUIH'rne jedllo rislo "TlIhoritllY," loz(' "Jan z Rokycan." 

V CedClr Rapidsfeh j(' take pe\'eek,v ~bor "Hlahol," lih'l'ill'lll damsky kInb 
"1\1 inerva," za]ozPII,\' In01. Cl jest e ll~kol ik j,ill,,'eh 1ll(,I1S1(~h spolln"l a 1d nbl\ ktere 
json diak bez\')'ZllClll\lH~. DIH' ~G. k\'etna 189;'). zalozil i si tamni syohodomysln i 
Ccchove sn\i "~{jl'odll! hl'bito\'" na ~;i. Clve. a"])" nliei. 

Dlnzllo take ZlIlllliti Sl', ze od let 7Ut."l'l1 tamnf syohodolllysluil strana 
standn se 0 s\'oboclomyslllon r('skou ;kolll; zylaste pi. ~laril' Beclnaroycl. peco
vala 0 to, by el'sk)' Ilritl'l neil rl'ske (litk~'. (\'skon bndonl ;ko1nl o\'sem tehdy 
syobodum~'slni C'eelioye y Rapidsieh 1ll'lllcli, \'yncondo s(' v mi:-;tnostech sonk1'o
m)'ch. Tepl'\'e 1. 1et1nCl 1'. 10U1. hy1a nova skola lleeln 1')yemn oc1evzdana. 

Skoln tuto yystClvcla cl~cli:Il'-rapic1ski, "Matjce skolska," jl'jiz clcnkyne 
sbiral,\" pHspevk~' po deEi! clolm. 

Bndova mll rt,\T,Y slwlni s\'etniee a Imiho\'llll; YSetlH'll nab.\'tek do teto 
maticnl skolni blldovy darova1 cpclar-l'<-1 pidsk,,' Iekilrnik Y {lela v Fr, Sevt'ra.-

,Jcllnlm Z lll'jl('p;ieli \' Cedar Rapidsieh zalozenS'rh spolktl, jest vsak spo
Irk "Matice vyssiho vzdehini." P{lVodeem lIl~';:;lenk~' za10ziti spoll'k ten, jest 
VacIa\' Fr. Severe!. Dne ~7, rervente ] f)O~, konana v jl'110 dome prYIl1 usta
vuj!Cl : .. ;('htlze a z\'olen prozatimni \')'konn)' VS'bf)l', scsb:l\'ajici z prof. Boh. Sim
ka, Jos. J. IIajka, yatl. Fr, Severy. Jos, Y(lsmeka a ,Jos . .JIekoty. 

\,.. e scllllzi te pojpdnano 0 stanov{lch a pl'ipraveno "Provolimi k ceskemn 
lidn \' AnwriC'e," Dne' 27, srpnR tehoz l'okn zavazal se Severa sloziti "Jlatici" 
bezpodmillerne ~;)OO dollartl, sp1atnS'<.:h v peti po sobe jdouciC'h rocllich 1htltach, 

Pl'VlIl tleptlll a pokladni zpl'ava ze dill' 6. cervellce 100;3. \'ykazova1a, ZC 
ma. ".JICltice" od c1arC{l'jiz npsano ;3866 dollfll'1\ z cehoz hotove ~lozl'llo $1~41. 

l'lentl mela Gn .1 to 49 spoIktl Cl ~O jedllotlivctl. Rokn 1004. melCl ".Jfati<.:e" 
jiz 15;,) elemt z lIithz 11-4 byl~' rllzne spoIk~' a jednotli\'ctl 4]. 

\,.. pokladne mela "~Iaticp" $269:3.:30 a nps{mo by10 *~68·t 
:\a sjezdn i'adfl (!, S. P. S. \' St. Lonisn, v clohe syetoye v~'stnY,\' konClnem, 

USllesellO dati "~Ia.tici" 1000 c1011art1. 
~[atjee podpol'llje cesk6 mlac1iky, jimz PI'O lIedustCltel, bmotn)'ell pt'O

stl'edk{l. nemozno clodelnti Sl' \rzdelclnl 1Ia \'~'~;ieh <1meriek)'dl ~ko}cleh H ZCl p1'vI11 
tfi l'ok," svehu ptlsolwlIl \'yplatila erSk,"lll posluchactUll l'lhll)'eh \'yss!ch skol 
amrriek)'C'h. ktel'."·l1I h~' jillak nehylo mozllo h,,'Yalo IlClb),ti Y,\'S;OlO yzdrIiini-
4~15 clollart"1 ! 

.':\lr, .ink liZ y el'ske . .\mel'ie(' lWlll nlli jillnk 1II0ZIIO, ZCI slc('lwtllol1 tll ~Ilahll 

dostCllo se poz.drji zaldClc\ateli "~latie('." S('Yeroyi. od nltr',ls\'ohod(ll'{1 \'~'smeC'h\l 

a osoeonini. a osoblll jplIo nepratele ze stl'ClII,\' Izis\'ohodiil'~kr s(lhli kn zhl':lIIim! 
k jirhz Oclsollzenl lIeclo~t{lya ~(' ani sIo\'. :\('h.,'lo dbllllO \' (·.hi('(lzske "Svornosti" 
nizadlle slnsnosti. .:\ejsprostsr l1ada\'k~', "~'smeC'h i z t{>}psllyeh nul hyl.,· zhranl. 
ktl'l'Oll s(' proti zald~l(latpli bojondo. X('z Pl'cs tlltO kl'tr! .\ z[lsti pIllon "yhl
~t('neC'kotl. lIsil'ehtiloll prclei" d'tdct, psclHlolibel'uIII! ccske strilny "~rati('l' vy~si
ho \,zdchinl" nejPIl Zl' s(' lHlrzpla. alP i rozsrl'ila H potkfl\'c1 s(' sr zdiuem. 

Co s(' ochotllickeho di,'adla e('skehn t~'e( .. yzln'ctillo 1H'.j\'iC'(' Y It't('('h lSiO. 
(\ 1.--80. ~t'.izHsI()lIzill'jsll1li twhotniky hyli a .1:-;011: B. Trojall (llyn! y ('('('h:1(·h. 
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syu již zvnlého l)v\alého jrDr. Trojana) ; Frant. Hašek, Jan Vosmek, Lev

J. Palda. Jose V. Egerniajer (narozen v Brnn u ernice) ; Alois M. Zahoík
(n. 16. listop. r. 18"i9. v Ke/.marku na Slovensku; jenž pibyv do Ameriky r.

1889.. vstoupil do (.iH-hodu Václava Fr. Severy v Cedar Rapidsích a po té do

obchodu Josefa Trinera v C'hicaíj:u) ; již zvnlý Karel [Mojžíš, rodem z Ka-
ku u Kutné Hory, jenž byl uitelem na eslíé svobodomyslné škole v Rapidsích;

Karel Fr. Kirehuer. rodem v lUidi u Daic na ^íorav; Fr. ílašek mladší,

Ondej a Viktor Haškové, pí. Marie Kopecká, pí. Linda Zdrbková a sleny

Johanka a Irma Ilaškovv.

—

Prvním eským listem v Cedar Rapidsích byl Jonášv týdenník "Pokrok,"

který roku 1869.. 1870. a poátkem roku 187L tam redigoval Fr. B. Zdrbek.
Pítomn tam vychází demokratický trojtýdenník "Slovan Americký,"

vydávaný syny zemelého Jana Bárty Letovského, jenž list ten z lowa City

do Cedar Rapids pesthoval. Krom tchto dvou list vycházel tam týdenník

"Svit," vydávaný a redigovaný Fr. K. Ringsmuthem. (Fr. K. Riugsmuth [Jaro-

mil Kvtenský] nar. se 29. ledna roku 1858. v Dobíši v Cechách).

Riugsmuth redigoval díve ve mst Schuyler v Xebrasce "Novou Dobu,"

která poala tam vycházeti 17. bezna roku 1887. Po jejím zániku r. 1893.

založil pak ve zmínném mst asopis "Svit," jejž 15. záí r. 1891:. do Cedar

Rapids pesthoval. Týdenník ten byl smru protestantského. Zanikl koncem

kvtna r. 1902., zanechav po sob 1000 dollar dluh.
Ješt jeden list vycházel v Rapidsích, a to týdenník "Pravda," jehož první

íslo vyšlo 4. íjna r. 1900. Byl to list malého formátu o osmi stránkách, jehož

redaktorem byl Josef Buata, jenž se narodil r. 1816. v Keseticích u Kutné
Hory, kdež vychodil reálkn. V ervnu r. 1870. pijel do New Yorku, kde za-

býval se doutníkástvím. Roku 1877. byl povolán do Clevelandu k "Dlnickým
Listm," s nimiž se pesthoval ped vánocemi téhož roku do Xew Yorku. Pozd-
ji tam redigoval asopis "Dlník Americký." Na to odsthoval se r. 1883. do

Bostonu, a odejel r. 1885. do Bryauu 'v Texasu, kdež ujal se redakce "Slovana."

Setrvav tam ne celý rok. odsthoval se do Caldwellu. ve státu Texas, kde živil

se opt doutníkástvím. Roku 1899. odebral se do Omahy v Xebrasce k "Po-

kroku Západu," odkudž odejel do Cedar Rapids. Roku 1901. pijal pak místo u

"Svornosti" v Chicagu.—V beznu r. 1902. pevzal pak ízení "Pravdy" b3'valý

redaktor 'Osvty" v Omaze. Frant. Fišera a v dubnu téhož roku vznikl ze svo-

bodomyslné "Pravdy" katolický týdenník "eská Lípa," který však již v listo-

padu zmínného roku zanikl. Fišera na to odejel do Chicaga, kde se stal redak-

torem dnes rovnž již zaniklého listu
—

"Lidových Novin."

Nyní vedle "Slovana Amerického" vycházejí v Cedar Rapidsích ješt dva

týdenníky a to "Lidové Listy" a Geringerv "Vstník lowský," jenž poal tam
vycházeti jako píloha chieažské "Svornosti" v dubnu 1905.
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~yll jii zy~ellelfho bS'\'al6ho .JCDI'. TrojallH): Frant. llasl'l~ .. Jan Yosmek, Lev 
J, PallIa. Josef ,~, Egl'l'majel' (narozen " 13rncnt 11 l'ernil'('); Alois·.JL Zahofik 
(u, 16. listop. r. ] 839. y Kl'zmal'kl1 lIn Slo\'(']]skl1: jl'nz prihyy do Ameriky r. 
1889 .. \"stollpil do ohdlOdll '~£1('I(\\'a Fr. ~l'Yl'1'." " CeLlal' Rnpicbil'h a po te do 
obchodu .Josefa Trilll~1'a \' l'hil'agn): jiz zyccnely Kal'l,l j[ojzis. rOdl'lU z Kat}
kn 11 Kntne Hor.,-. .i1·IIZ byl neitl'll'lll na l-l'sJ.i:6 syoholloll1,Yslne skole Y Rapidsich; 
Karel Fr. KirehllPr. }"ollem Y Bnd~i 11 Datil' 11<1 .Jlol'cn,e; Fl'. Hasek mladsi, 
Ondl'ej a Yiktor IIa~kln·e. pi. .Jlaril' Kopel'k~. pi. Linda Z<.lrllbko\'[\ a slpeu~' 

.J ohankn a 1 1'111 a na;koy~'.-

Prvnim ceskJim listem " Ced,lr Rn pi<.lsil'h byl .J onaslH' tS'de'l1llik "Pokrok," 
ktel'S~ 1'ok11 186~1 .. ] ~70. a pocatkem rok11 187]. tam redigoyal Fr. B. Zdrllbek. 

PHtoIlme tam \'~'l'hazi delllokratick~' trojt,vdennik "Slovan Americkj," 
yyda vallS' s'yn~' zellll'eleho J alla Bclrty LetovskellO. jelIz list tell z Iowa City 
do Cedar Rapids pi'estehoYal. Krome teehtn chou listll v~-ehazel tam tfdellnik 
"Svit," Y~'dayaI1S- a redigoyanS- Fr. K. Ringsl1luthem. (Fr. K. Riugsmnth [Jaro
mil K yetenskfJ nar. se :?9. ledna roku 1858. y Dobrisi y ('eel1<lch) :-

Ringsllluth l'l'digoyal dfin' ye meste Schuyler 'I' "Xcbrasce "Novou Dobu," 
ktera. pocala tam yyehazeti 17. brezna roku 1887. Po jejim zaniku r. 189:3. 
zalozil pak YC' zminenem meste easopis "SYit," jejz 15. zaN 1'. 1894. do Cedar 
Rapids pi'estehoYal. TS'denllik ten byl smern protestantskeho. Zanikl kOllCl'm 
ky(itna r. 190:? .. zan.echa Y po sobe 1000 dolIarll cllnhll. 

J este jeell'll list Y~'chazel y Ra pidsich. a to tS-denuik "Pravda," jehoz prYlli 
cislo yyslo 4. rijua r. 1900. B~~l to list maleilO formatn 0 osmi strankaeh, jehoz 
redaktorem b~'l Josef B11l1ata, jel1z se naroclil r. 1846. '" Kresetieieh n Kutne 
Hory. kdez, y~'ellOdil realku. Y cernm r. 1870.' pl'ijel do "Xe,Y Yorku, kele za
b.fval se dOlltl1ikarstylm. Roku 1877. b~-l poyolan do Cleyelandn k "DelnickS"m 
Li"sWm," s nimiz se pl'estehoyal pred nl110cemi tellOZ rokn do X ew Yorku. Pozde
ji tam rediglwal casopis "Delnik AmerickS-." Xa to odstehoyal se r. 1883. do 
Bostonn. a oclejel r. 1885. do Bryanuy Texasn. kdez ujal se redakce "Sloyana." 
Setryav tam lll' eelS- role odstehoyal se do Cald,Yellu. ye statn Texas, kde zivil 
se opi'H dontllikM·stvim. Rokn 1899. odebral se do Qmah~~ Y Xebrasce k "Po
kroku Zapadn." odkudz odejel do Cedar Rapids. Roku 1901. prijal pak misto u 
"Svornosti" y Chicagn.-V breznn r. 1902. prevzal pak rizeni "Pravd~·" bf-val;f 
redaktol' 'Osyety" Y Omaze. Frc1nt. Fisera a y d ubnn tehoz rok:u yznikl ze 8VO
bodomyslne "Praycl;-.'" katolickS' tS'dennik "('esk:a Lipa." kterS' vsak jiz v listo
padu zmllleneho roku zanild. Fisera na to odejel do Chicaga. kde se stal redak
torem dnes roynE-z jiz zanikleho listu-"LicloYS'ch Xovin." 

Xyni yedle "810yana AmerickellO" y~'chazl'ji ,- Cedar Rapidsich jeste elva 
tydenniky a to "Lido,'e Listy" a Geringerll Y "\~estnik IowskY." jenz pocal tam 
vycha.zeti .iako pHloha eh ieaz:"ke "~yornosti" Y du blln 1905 . 

• 
• 
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OSADA SV. VÁCLAVA.
Cechové katolití založili si též v Codar Rapids svoji osadu, jež zvlášt

v posledních letech iní zuamenité pokroky.

Eoku ]Si)4. postavili si tam e.ští katolíci kostel a roku 1866. faru pro

knze.
Prvním tam usazeným knzem l)y] P. Frant. Chmela, jenž osadu založil

za okolností nejiíliš pow.buzujícíeh. \\\\{) tam totiž pouze 35 rodin, které se

ku kostelu hlásily.

P. Frant. Chmela narodil se 4. listopadu r. 1848. v Beov u Perova.
Ukoniv studie na nmeckém piaristickém gymnasiu v Kromíži, odejel do
Ameriky, kde vysvcen pro dioecesi dubucjueskou.

Osadu SV. Václava v Cedar Rapidsích spravoval až do roku 1889., do-

jíždje zárove do Oxford Junetion, Prairieburgu, Solonu, Norwaye a Chelsea,

jež byly tehdy pouze missiemi.

Cesko-katol. škdla a si ary kostel sv. \'áciiiva v Cedar liapids, la.

Svrchu eeného rolíu stal se duchovním správcem eské osady ve m-
steku (.'helsea v okresu Taina a od roku 1894. byl pak faráem ve Spillville,

v okresu Wiinieshiek, kdež pedasn zemel na soiu-hotiny 8. ledna r. 1898.

Díve však, než pibyl P. Yv. Chmela do Cedar Rapids, dojíždl tam jednou až

dvakráte za msíc P. Antonín Dominik Urban, nej]irve ve Spillville, po té v To-

led, v okresu Tama v Tow usazený, a konen z církve vylouený.

Taktéž dojíždl do Rai)ids P. Jan Bed. Žlebík, který se narodil 9. íjna

r. 1843. v olei Zašové. která leží mezi Valašskviii .Meziíím a Rožnovem.
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OSADA SV. V ACLA VA. 

Cechove katolicti znlozili ~i tez v Cedar Hapids svoji osadn, jez zvlaste 
v poslednich ll,tt't'h cini ZlWllwllite pokrok~', 

Rokn ] S(j-!-, pOF>tn yili si tCllll eesti katoHei ko~tel a roku 1866. faru pro 
kneze. 

PrY11llll ta]}] nsazPll,vm knez<'l1l byl p, Frant, Chmelar, jrnz osadu zalozil 
za okolnost} llPIll-lliH po ndlllzll.ii<'1t'h. Bylo ialll totiz ponze ]5 rodin, ktere se 
ku kosteln hlasil~·. 

p, Frant. Chml'lai" llHl'oclil ~e J. liF>topadu 1". 18-!-8. v BellOye u Prerova. 
Ukonciv stnclip lla nenlP('kcm pial'istiekem gYl1lnasin v Kromer'lzi, odejel do 
Ameriky, kelt' Y~'s\"eeell pro dio('eesi elnlmqneskon, 

Osacln F>Y, Yatlanl \' Cedar Rapidsich s}lrayo\'al az do l'oku 1889.} do
jiideje zarovel1 do Oxford ,Jnl1dio]], Pl'Hil'ifll1lrgn, Snlol1n, Xorwl'lye a Chelsea, 
jez byly tehdy pouze missiemi, 

(·pslw-f.:atol. ;Iwla a stary Iwstel S\'. ":lcla\'a v Cedar Hapids, la, 

8v1"('1111 I·(,~(·ll(·ho 1'0101 st111 Sf' d11('hO\'111])1 ~pra\'l'('lIl t<'ske osady ve me
stecku Chl'lst'a \' Okl'l'Sll Tmna a od l'Ok11 18!J-!-. hyl pH k farM'f'lII ye Spillville, 
v okreSll 'Villlleshiek, kdez pI'pc1rHsllc Z('lllJ'pl llH ~Ol]('hot ill,'- :{. ledna r. 1898. 
Drive \'~ak. llez pI'ihyl P. Fl'. Chn1<'lal' do ()'dar Hapid~. dojlzdel tam jednon az 
dvakr(ltr ZH JIll-si(' P .. \]]to11111 DOlllinik l Tl'ball, IlI·jPl'YP YP Spill "illl', po te v To
lede, Y uk l'P:-;ll TllJllH \' /tnY<'"; ll~(\Zr'lI.<·. a .kollrene z l'll'ky(' ".yIOUtl'llY'. 

Taktez dojlzdi"·1 do HlIpitis P. Jan Bed. Zlebcik, Id(']'," st' llCu'oclil 9, l'ijna 
r. 1843. \' oh~i %asov(.. l,1('l'i! It'zl lll('zi \? 1I1a~sk,{J]] .\ I PZil'I(':llll CI ROZllOyem, 

• 
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Gymnasium studoval v Opav ve Slezsku a bohosloví v Lovaui v lielgii. Vysv-

cen byl 18. ervence r. 1869. v Dubuque ve státu low a ustanoveu pro všecky

eské missie v dioeeesi dubu(iueské.

Usadiv se v Solonu. vy.stavl tam eiheluy kostel pro všechny okolní ka-

tolíky. Nedaleko pak Solonu vystavl jiný kostel, zasvcený ssv. Petru a Pavlu,

pouze pro echy.

liev. Florián Svrdlík.

Na missijních cestách svých prošel skorém všechny eské okresy ve státu

low a vystavl nkolik kostelii eských i irských ve státu tom. Nyní žije v za-

pomenutí v "^Mercy Hospital"' v Davenport, la.

Po odchodu P. Frant. Chmelae ze Cedar Rapids, stal se duchovním správ-

cem tamní osady svatováclavské P. Jan Petr Brož. narozený 12. prosince r. 1865,
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Gymnasium stlldc)\'al \' OpaYl> n' Sl('z~kll (\ bolJ()~lod \' Lnnllli \' Hl'lgii. Vysve
cen by1 18. Cr1'Y('IH'r J'; 1869. Y Dubllqut' Y(, stMII (O\ye (\ IlstalloYt'll pro vsecky 
ceske missie y dioeepsi dublHlneske. 

usacliy sr y SOIOllll. Y,Ystci\'el tam eihdll.'- kostel pro ysechny oko1n1: ka
toliky. ~edaleko pal\: Solo1111 \'ystad~l jin.'- kastl'!. zasyl-l"en.{- ssv. Pet rn a Pav1u, 
pouze pro Cech~'. 

Hey. Flol'i,lll ~\,I'dlfk. 

Xa missijnich eestilch SY:\-cll pro;d skoreIn ysC'ehn~' c('ske okresy \'e statu 
lowe a \-y~ta\'el 11ekolik kosteli'l ceskS' ch i irskS'eh H' statn tom. ~Ylli zije v za
pomenuti y ")Iercy IIospiUd" \' Daw'nport. Ia. 

Po odehodn P. Frant. Clllnelai'e ZP Cedar Rapic1s. stell se clnchovnim sprav
cern tamni osael." :-;\'atO\'ac'la\'s!i:e P. Jan Petr Broz. narOZt'n," 1~. prosince 1', 1865. 
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ve Švihov, v okrosu klatovském a na knze l\vl vysvt-cn pro dioeccsi dubuque-

skou.

Pozdji dosazen liyl do Protivína v okresu Iloward v Jow. Koncem

r. 1900. ustanoven byl duehovníiu správcem v nov založené osad Dunean

v Ilancoek okresu, lowa, kterouž s ol)tavými osadníky sorganisoval. Po odcho-

du P. P. Klossa ze Spillville, lowa, stal se tam faráem.

Xlíolik rok ídil též eskou katolickou osadu v Cedar Rapidsích P.

František Kopecký, jenž se narodil v Kostelním Hlavn, asi 2 hodiny od Staré

Boleslavi, dne 12. kvtna r. 18G7. Studoval íjymnasium (reální) v Roudnici a

bohosloví v Praze a v Churu ve Švýcarsku, kde byl vysvcen na knžství r.

1890. Koncem ervna r. 1891. pibyl do Cedar Rapids.

Roku 1894. vystavl v Rapidsích pknou, všem moderním líožadavkm

vyhovující katolickou eskou školu.

Roku 1899. poslán byl svým arcibiskupem do katol. osady (esko-nme-

cké) ve Fort Atkinson, lowa, kdež pišel do velmi boulivých a neutšených

pomr, ale pi své mírné a ušlechtilé povaze, jakož i neúmorné píli, opt osadu

tu povznesl. Nyní tento vzorný a upímný eský knz psol)í na nmecké osad

ve Waterloo, lowa. — Pracoval i na poli literárním.

V dol) práv pítonuié úspšn ídí osadu sv. Václava v Cedar Rapids

P. Florian Švrdlík. Narodil se roku 1860. v Horní Moštnici u Perova. Stu-

dia gymnasijní konal v Perov a na theologické fakult v Olomouci, kdež byl

roku 1884. na knžství vysvcen. Psobil pak na Vsetín 2 roky, v Hradisku

pak a.na ]\lírov jako duchovní správce 6 let.

Roku 1899. pibyl do Ameriky, pijav nabídnuté mu místo faráe v Ox-

ford Junction v low, kde psobil do 15. srpna r. 1900.. kdy ujal se správy

osady eské v Rapidsích.

Za jeho sjírávy katol. osada v Cedar Rapids se velice j^ovznesla íi eská

škola se zvelebila; chodilo do ní roku 1908. na 200 eskýeh dítek, které vyuu-

jí sestry Božského milosrdenství.—Zmínný knz, P. Fl. Švrdlík náleží zajisté

mezi muže nevšedního vzdlání. ]Mluví plynn nkolika jazyky; jeho nkteré

peklady básní z jazyka francouzského jsou výborné, znalost" jelio nejen eské,

ale svtové literatury jest veliká. Pispívá též pknými cestopisnými i sociální-

mi lánky do zdejšího katol. tisku.

Rozkvt osady sv. Václava v Cedar Rapids. lowa. nejlépe illustrnje ta

okolnost', že z jiatnácti prvotních rodin, hlásících se ke kostelu, vzrostla osada

ta na 300 rodin esko-katol., a že roku 1905. jiostavili si svatováclavští osadníci

nádherný chrám.

Starý kostelík sv. Václava in-o vzrstající osadu již nestail, a proto se

osadníci rozhodli, že si postaví nový, prostranný clirám. Za ízení horlivého

a prozíravého duchovního správce. P. Fl. Svrdlíka, myšlenka ta stala se skutkem.

a dne 1. íjna roku 1905. byl nádherný chrám sv. Václava, v i.sté gothice vy-

stavný a malebn uvnit obrazy eskýeh svtc na oknech vyzdobený, vysv-

cen. Náklad na vše dosáhl tém výše ticeti tisíc dollai-fi. Obtavostí a štdro-

stí šel všem osadníkm jejich duchovní správce píkladem najied. Práv v do-

b pítomné chtjí postaviti osadníci svému horlivému a dbtavému farái slušný

píbytek : bydlit' dosud v chatrné devné farce.
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ye SvillOYe, v okrp~ll klaton;kclll a llil lwr,w hyl vy~Yel'l'1l pro dioet('si tlnblHple
Sk011. 

Pozdeji t10saz('11 hyl do ProtiYlna Y Okl"l'~ll floward y low{>. Konccm 
1'. 1900. l1stanO\'(~n b~"l cllH:hoYllim spr;\\'l'elll Y llOVe ZalOZI'lle osade Duncan 
" lIal1('ot'k ok1'es11. Iowa, l,tL'l'OllZ S ooebn'S'mi osadniky s()l'gRl1i~o\'al. Po odcho
dll P. P. Klos8a zp Spilh'ill('. 10w<I. stRl se tam farcll'em. 

~ekolik 1'0ki'1 fldil t~z eeskoll katolitkoll osadll v Cl'(lll}' Rclpidsll'h P. 
Frantisek Kopecky, jenz s,' nal'odil Y Ko~telnlm IlIa VIlt. (lsi :2 hotliny od Stare 
BolC'sla\'i. tIne 1:2. kYMna 1'. 18G7. St11l10n~1 g-yn1l1<1Si1ll1l (n'nln]) \' ROllc1nil'i a 
bohos)oyi y Praz(' a \' Churll \'l, 8yYe31'skn. kd,' hyl yys\'el'1:'1l na knez~tvi r. 
1890. KOIll'em e('n'na r. ]891. pi'ib~'l do Cetlar Rapids. 

Boku 1894. "ysta y{>1 Y Ra pids!eh pelmou, Y~Pl1l niodHnim pnzada vki'll11 
yyhoyuj!l'i katolil'kon e('SkOll :::'kol11. 

Holm 1899. p081<1n hyl sv.VlTl art>ibiskllpem do katol. osady (cesko-neme
d\:e) Y(' j1--'Ol't .I\tkinsoll, lowa. kdd pi"isd do y('lllli boni'liyS"th n llelltesenS'ch 
pOmel'll, ale ph sve l1lJrne ~ 11s1l'l'htilf POV<1Z('. ,iakoz i lWlmlO}'ne pili. opet osac111 
tn povznesl. ~~'l1i tento YZOl'lIY a llpl'imnS" eeskS" knez Plisohi na nel1H:lcke osa(le 
VI:' 'Vat~r1()(). Iowa. -- Praeo\'C:ll i na pol i litf'rarnim. 

Y doh!:' pnh';:; pi'itol1me uspesne l'ldi oScHln s\'. \T a tlllY<1 \' C('dar Rapids 
p, Florian Svrdlik. ~aroc1il s(' 1'Okll 1860. \' ll()rni Jlosteniti 11 Ph='rova. 8t11-
dia g~'mllasijni konal v Pl'eroye a na theologitke fnkl1Ite Y 010111011ti, kdez byl 
roku 1884. )](1 Imezstvl vysl'el'l'Il. Pllsobil p~k na V~'\I'tin(:; :2 1'ok.,', Y Hrad i ~kn 

pak a .na Jlfl'()\';:; jllko d11tlH1Ylll Sjll'[}YI'P 6 let. 
Roku ISm). prih~'l do .Amerik,'"' pi'-i,j<1Y nabitlnnte 111n 111isto fal'cll'e \' Ox

ford .J nndioll \' lowe. kdt' Plolsobil do ];). srpnn r. 1 !IOO .. kd.'" lIjal se sprii vy 
osady ceske \' Rnpidsith. 

Zn j('ho spl'a\'y katol. osada \' Ct:'c1Rr Ra pids st' Y!'lil'<' poyzIH'sla a ~eska 

skola se z\,plebilll; ehodilot' do lIi l'okn 1008. n~ :200 ~l'skYt'h tlit('k, ktere Y."l1(~n
ji sestr~' Bozskeho milosnlellstYl.-Zminenf" kllez. P. Fl. S\'}'tlIik 1lC1lpzi zajiste 
mezi mllZl' l1l'Ysedniho yzdelanl. :Jlhl\'! plY1111e 11ekolika j<lz.yky; jl'ho IIPktel'e 
preld'l(.ly ha~l1i z jllz~-ka frall('ollzskeho jSOl1 yYhol'ne. zna)ost' jl'ho 11('.1('n t(~ske, 

ale s\'etoye litcratul'Y jest YI'Jik{]. Pi"ispl\'a tez p(:kn.vllli ('(:lstopisllymi i sor:ialnl
mi clanhy do zdpj~iho katol. tiskn. 

RozkyH osad~' S\'. Vii(·la\'(1 \' Cecil'll' Rapids. fowCl. lwjiepp ilIustI'llj<' tH 
okolnost', Z(' z patmlrti pl'Yotnl<:h l'odin. hltlsideh S(' 1\(' kost('ln. vzrostln (j~ada 
ta na 800 rollin (:l'sko-kHtOI.. a Z(' 1'01\11 19()."). postayili si s\'Clto\';I('IH\'sti o .... adnici 
nadhernS' ('hram. 

Sta I'." kostp]]k s\'. Y;\(·J'1\'(1 pro YZI'llst<lji<"i osndll .iiz \1I·st'I(':i1. a proto S(' 

osadnici l'ozhodli. Zl' si postaYi no\'.'". prost l'l-l 111lS- (·hr:tlll. Za i-izPlli hOl'li\'{>ho 
a prozlI'aycho dlH.'hoYl1iho SPl';l\,(·I'. P. Fl. 8\'I'lllika. llI~'sl('l1kll ta staIrl s(' slmtkpm. 
a dne 1. i-ijna rolm 100;,). hyJ n{]dlw}'nS' '(·hnlm s\'o Yiitl:HR. " {-ist{> gothil' E' \'~'

stayenS' a malebJ](> llvniH· ohrazy e('skY('h s\'etctl 11(1 olmt'('h y."zdolwn,f. \'ysd~

cen. ~ aklad na \'s(' dosflld t{'Illel' y.'·SI' ti'-i('('ti tis!!' dollanel. Oheta \'ost} a ste(h-o
sH scI \"81'111 osa<llliktm} .1('.1i('h dlleh()\'ni spran'(' pfiklCldeJll l1api'·pd. P}'a\'(> \' <lo
be pHtomnc> cht(.ji posta "iti osa(lni(~i s\'cmn hod i Y~llIl1 a ol)~ta \'flllll f:ll'H]·j slnsnfr 
pHbytcl,: bydiit'dOl-mel \' "hatl'1le dff'Y~lIe far(·". 
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Spolky v osad léto jsou (roku 1!)<)7.) : Bratrslvo Božského Srdce Pán,

zal. ]í)().'i., éleu 254. Spolek sv. Kžcncc, zal. kolem r. ISSO., élcufi 75. Spolek

matek Kí-esi'., /al. kolem r. 1S!)5., lenu Ti. Olíáruí Spolek Panen. zal. r. 1905.,

len 70.

Nový. osko-katol. clirám sv. Vííclava v Cedar Rapids, la.

Spolky, patící k rzným esko-katol. podprným Jednotám:

Kadeti sv. Jií—Z. K. J., zal. r. 1900., len 74.

Rytíi sv. Václava—Z. K. J., od poátku Z. K. J., len 50.

Rytíi sv. Václava—I. Ú. J., zal. r. 1880., len 30.

Ssv. Cyrilla a :\Iethodje
—

"K. U.", od po. "K. Dl.", len 33.

Sv. Jana—I. Ú. J., zal. 1878., len 18.

Sv. Josefa—I. Ú. J., zal. 1878., len 26.

Sv. Josefa—Z. K. J.. od poátku Z. K. J., lc^i 35.

Sv. Aloisia—Z. K. J., zal. 1899.,llen 30.

Sv. Anny—Ú. J. Ž. A., zal. 1896., len 53.

Panny :\[arie—Ú. J. Ž. A., zal. 1906., len 38.

Zábavní a vzdlávací spolek : "eská Lípa."

Všecky tyto spolky mají pknou spolkovou sí, upravenou ze starého

kostela, a mimo to mají menší spolkovou svtnici pro menší schze ve písklepí

školy.

K osad té pináleží asi 30 farmá z okolí Rapids, kteí mají velmi pkné
farmy a dobe si stojí, nebo blízkost' Rapids je jim výhodou. eských far-

B47 

S}lolky \. ()~adt, 1eto jSO\l (l'Okli 1!)07.): BI'atl"stY() BozskellO ~I'tlc(' P[lIle, 
zal. ]!)(),),' iil.jllll ~54. ~polpk s\'o HI1Z('J]I'I'. :all. koll'lll 1'. 1880., I"'-lellr! 7:). Spolek 
matPl\ 1\}·(':..;t'., Z<1l. klllt'})] 1'. 18!)')., t·lt'ln"l :!7. OItM'lIl Spoll'k [><11)(,11. Z:Il. r. 1905., 
cl('nll '/0. 

i 

~ovy' cosko-katol. chdm S\' . Y;ldavH, v Ceclar Rapids, la. 

Spolk~', patHci k I'llznf'llI ee:-;ko-katoI. podplll'nym .Jetluotalll: 
Kadeti S\'. JiH-Z. K .. J., zaI. r. ]900., Clt'lll1 74. 
R~·tli"i sy. V aela ya-Z. K. J., ad poerttkll ~. K .. J., e!pull 30. 
R~·tG'i S". Vacla\'a-I. ( T. J., zal. r. ]880., clenll :30. 
SSY. Cyril1a a :'IIctbodejp-"K. D.", od poe. "K, Del.", eltjIlll :3:3. 
Sv. Jaua-I. -0 .. J., zal. 1878., cleni'l ]8. 
S\'o JO~i('fa-:l. (T, J., zaI. 1878., Cll'llll 26. 
SY .. Jnse£a-Z. K. J., od pOeatkll Z. K. J., el(,lllol :35. 
Sv. Aloisia-Z. K .. J., Z('l1. 1899., ~Ienii :30. 

is,,. Alllly-l( J. Z. A., zal. ] 89(L, cI(~nll 5:3. 
Pann~' :'IIarip-U .. J. Z. A., Z('I1. 1906., clenll :38. 
ZabaYlll a yzc1eb'tvaei sIJolek: "Ceskft Lipa." 
Vsecky t~rto spnlky maji pekllon spnlko\'()ll siij, UJ.H'('I YPI)Oll Zp stareho 

kostehl, a mimo to maj! menHl spolkonHl sd~tnici pro mens! schflze VI" pfisklepl 
skoly. 

K osade te prinalezl <lsi :30 farmai"t"l z okoli Rapids, ktp)'} maji vplmi pekne 
farmy a (]obi'e si stoji, Iwhot' blizkost' Rapids .it' jilil v)'hodoll. (~('~kS'ch far-
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máu kolem Rapids, pvodem katolík, je na sta, zvlášt na jižní stran, ale

mnozí z nich málo se hlásí ke kostelu, picházejíce jen o velkých svátcích anebo

za píležitosti kt, pohb nebo oddavek do kostela.

Jádro osadník je ve mst, a ti jsou velkou vtšinou denici, a celkem

dobe se jim vede. nebo práce je hojnost', je stálá a dobe placená (skoro vše-

r ^
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mafi'l kolem Hapid:-;. pi'lyodem katoliki'l, je na sta, zdaste IHI jizni strHlle, ale 
mnozi z nieh lllclio se hIas) ke kostelll. pi'ieh£lZ('jiec jen 0 yeIk.{'~h sn\t(')ch am,bo 
za pHlezitosti 1\:)"11'1. POhl'bi'l nebo oc1cla \'rk do kosteIa, 

J adl'o osadlliki'l je yc meste. a ti jsou yeikon Yetslnoll c1~nlci. a (·plkem 
dobre s(' jim Yecle, nebot' prace jt' hojnost', je staia a dobi'e pIac(,11a (sko1'o yse-

co 
o 

obernr $2 na dell n "Ice), O\'spm minds] 1 ide zc s\'atoycle!;.I\'skli osady 11(1 pOI'ad 
uplatilllji se ye ,"sc'c'h ohol'reh (1 PO\'Olclllich: ~ektl'I'i j:-;oll salllostatni oh'hodIlICi, 
jin! jsoll 111'eclniky nrho kh'y'ky nil hanldi(·h (l \' ohch()(h'eh; jill! 0Pl-t ,j~('11 lekari, 
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uitelkami na veejných školách, právníky attl. etní hoši z osadní svatováclav-

ské školy studují na tamní High School a na Business College a vžd}" ron ti
nebo tyi hoši studují v kolleji sv. Prokopa v Lisle.

eští protestante v Cedar Rapidsích docházeli v dobách prvních do neda-

lekého reformovaného sboru v Ely, kter}^ již od roku 1859. byl pod správou

pastora Fr. Kuna.

Když pak roku 1877. bohatý majetník cedar-rapidských jatek. T. Isí. Sin-

clair, vystavl kostel tetímu angl. presbyternímu sboru, poali protestant. eši
do ko^ela toho docházet.

Avšak teprve roku 1889. zídil se sbor eských presbyterián, a pihlá-

silo se do nho asi 100 len.
Téhož roku zakoupen kostelík od kongreganího angl. sboru za 1600

dollar a na vlastní stavební místo pesthován.
Prvním pastorem sboru toho stal se roku 1891. Václav Hlavatý, který se

narodil v Podmokách, okres Králové Mstec, dne 21, bezna r. 1863. Vystudo-
val gymnasium v Kolín, bohosloví ve Vídni a Edinburgu a byl ordinován v Ce-

dar Rapidsích r. 1891.

Sbor ítal roku 1902. 220 komunikant a 150 žák v nedlní škole. Krom
eských presbyterián zarazili v Rapidsích také Methodisté eský sbor, který

však teprve roku 1895. píchodem kazatele Richarda M. De Castella. -narozené-

ho 29. ledna r. 1870. v Padaov, v táborském kraji, pokroil. Zmínný studo-

val v nmeckém seminái v Bereu ve státu Ohio.

Zakoupeny dva loty, jeden pro kostel a druhý pro faru, na rohu záp.

první ulice a 14. ave. za 500 dollar a koupen za $300 kostelík od IT. angl. presb.

církve a na vlastní pozemek pesthován.
Když pak roku 1899. kazatel De Castello do Chicaga se odebral a správy

církve Jana Husa tamže se ujal, nastoupil na jeho místo v Rapidsích kazatel

Fr. Závodský.

Msto Cedar Rapids má pes 30.000 obyvatel, z nichž je asi 7,000 až

8,000 echv. Pocházejí vtšinou z kraje chrudimského a kraj plzeského a

táborského.

Msto má operní budovu, jatky a jest živým obchodním místem. Leží ve

východní low, 220 mil západn od Chicaga. Jméno má od eky "Cedrové"
(Cedar), na jejíž obou bezích jest rozloženo. Ped njakými 60 lety ho nebylo

;

kde nyní stojí, bjla pustina.

—

Jan Habenicht. — Djiny echv Amer

3-19 

ucitelkami na vefejnS'ch skohlch, pnlvniky atd. Cetni hosi z osadni svatovaclav
ske skoly studuji na tamni High Sehool a na Bnsiness College a vzdy rocne Hi 
nebo ctYl'i hosi stucluji v kolleji sv. Prokopa y Lisle. 

* * 

CeSti protestante v Cedar Rapidsich c10chazeli v dob[lCh prvnich do neda
lekeho reformovanellO sboru v El~', ktery jii od roku 1859. byl pod spravou 
pastora Fl'. Kuna. 

Kdyz pak roku 187'7. bohati' majetnik ceclar-rapidskS'ch jatek. T. ~1. Sin
clair, vystavel kostel tfetlmn angl. presbyternimn sborn, pocali protestant. Cesi 
do ko"stela toho doch£izet. 

AYsak teprve roku 1889. zfidil se sbol' ceskfTch pl'esbyteriil11ll, a prihla-
silo se do nello asi 100 clenu. ' 

Tehoz roku zakoupen kostelik od kongregaeniho angl. sborn za 1600 
dollari'l a na vlastni stavebni misto presteho'Yl:ln. 

Prvnim pastorem sborn toho stal se 1'okn 1891. V i:lclav lIla yati', kteri' se 
narodil v Podmokach, okres Kralove ~Iestec. dne 21. brezna r. 1863. Yystndo
val gymnasium v Koline, bohos1ovi ve Vidni a Edinburgu a by1 ordinoYi:ln v Ce
dar Rapidslch r. 1891. 

Sbot' eita1 roku 1902. 220 komnnikanti'l a 150 zaIdl v nedeloi skole. Krome 
ceskych presb~rteriantl za1'azili v Rapidsieh take ::\Iethodiste ceskS' sbor, ktery 
vsak teprve roku 1895. pfichodem kazate1e Richarda .l\I. De Castella. narozene
ho 29. ledna r. 1870. v Padarove, v hlborskem kraji, pokl'oeil. Zmin en y stndo
val v nemeckem seminafi v Bereu ve statu Ohio. 

Zakoupeny dva loty, jeden pro kostel a druhfr pro farn, oa rohu zap. 
prvni ulice a 14, ave. za 500 dollartl a konpen za $300 kosteHk od II. angl. presb. 
cirkve a na vlas'tni pozemek prestehovan. 

Kdyz pak roku 1899. kazatel De Castello do Chicaga se odebral a spravy 
cirkve Jana Husa tamze se ujaL nastou-pil na jeho misto v Rapidslch kazatel 
Fr. ZavodskY. 

,. ,. 
,. 

:Jfesto Cedar Rapids ma pres 30.000 obyyatelll, z nichz je asi 7.000 az 
8,000 Cechuv. Pochazejl vetsinon z kraje chrndimskeho a krajtl plzeilskeho a 
tflborskeho. 

Mesto rna operni bndovu, jatky a jest ziyym obchodnim mistem. Leii ve 
vychodni lowe, 220 mil zapadne od Chicaga. .Jmeno ma ad reky "Cedroye" 
(Cedar), na jejiz obou brezich jest rozlozeno. Pred nejakiTmi 60 let~' ho neb~'lo; 
kde nyni stojl, byla pustina.- ,. • ,. 

Jan Habenicht. - Dejiny Cechfiv Amer 
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Asi 10 až 12 mil jižn od msta Cedar Rapids, leží vesnika Ely, kde ze

zaátk velmi nepatrných vzrostl nynjší silný sbor eské reformované církve

se dvma svými filiálkami.

Jest to nejstarší eský evangelický sbor v Severních Státech, jenž nemaje

spojení se žádnou denominací, jest úpln neodvislým od každé církve americké.

Co se týe uení, pidržuje se heidelbergského katechismu a helvetské

konfesse a maje církevní zízení ovšem jen místní a jednoduché, podízen je

pouze faráovi a staršovstvu.

Sbor ten založili na zaátku roku 1859. Josef Žváek, Josef Jílek, Josef

Filipi ze sboru Teleckého (Telecí u Poliky), František Lorenc ze sboru Bo-

rovského (Borová taktéž u Poliky), a Jan Janko ze sboru Jimramovského

(Jimramov na Morav).
Ve spolených shromáždních Fr. Lorenc pedítal kázání z postilly, Jos.

Žváek ídil zpv. Tchto pt rodin usneslo se na tom, dopsati pastorovi, Frant.

Kúnovi, jenž žil na farm u Toleda v okresu Tama, asi 60 mil západn od Ely.

I poslali mu na zaátku roku 1859. list, v nmž ho žádali, by k nim se

pesthoval a jako kazatel mezi nimi psobil, a Kún, navštíviv jich koncem

bezna toho roku, poprvé jim kázal.

Muž ten narodil se 30. srpna r. 1825. v Javorníku u Strážnice na Morav,
kdež otec jeho byl duchovním správcem. Dd jeho, pastor Alexandr Kún, byl

rodem z Kekemetu v Uhrách a jedním z toleranních pastor, kteí z Uher do

ech a na Moravu pišli kázat, když eských kazatel tam nebylo,

Kún studoval ve Strážnici, v Tšín, v Prešpurku a v Debrecín, a byl

dne 26. srpna roku 1849. ve Vanovicích na Morav na úad kazatelský supe-

rintendentem, zemelým Samuelem z Nagy, ordinován. Po té spravoval až do

jara roku 1856. úad kazatele v Miroslavi, tehdejší filiálce Nosislavské církve a

odejev na podzim téhož roku do Ameriky, usadil se nedaleko n>Tijšího m-
steka Toleda v okresu Tama ve státu low, kde zakoupil pozemek, na nmž
farmail pes 3 roky. Poátky jeho byly ovšem obtížné. Soused blízkých ne-

bylo; nejbližší mlýn byl v Cedar Rapidsích, 40 anglických mil vzdálený, a mo-

tykou a sekyrou musil pastor Kún houštiny a lesj^ obraceti v pole. Cesta se

spežením vol do Rapids nebo do lowa City trvala (tam i zpt) pes týden,

neb cesty byly mizerné.

Na roli duchovní byly poátky ješt nesnadnjší. ech v okresu Tama
mnoho nebylo, a ti byli ješt od sebe velmi vzdáleni. Poprvé kázal Kún pod

širým nebem a iníval tak astji, kázaje esky, nmecky a hkdy i anglicky.

Boku 1859. obdržel (jak již eeno) pozvání od evangelík v okolí Ely a

Western. I navštívil je nkolikráte (ze své farmy), konav i pšky cestu 60 mil.

K jich optovanému vybízení konen 1. íjna r. 1860. se mezi n pist-
hoval s manželkou Annou, rozenou Budkovou ze Selan u Blovic, se kterou se

oženil roku 1857. Chudí osadníci slíbili mu za jeho služby 60 dollar ron, a

Kún byl nucen opt farmait, neb ástka ta nemohla ho a rodinu uživit.

Z poátku bydlil Kún 8 mil od stedu svého psobišt, pozdji teprve

se pesthoval blíže k nynjšímu kostelu, konaje stále dvoji práci. Ve dne

pracoval na poli, veer studoval, psal a kázání pipravoval.

350 De/iny CecIl/tv Americkyclt. 

Asi 10 az 12 mil jizne od mesta Cedar Rapids, lezl vesnicka Ely, kde ze 
zacatku velmi nepatrnych vzrostl nynejsi siln}" sbor ceske reformovane cirkve 
se dvema svymi filialkami. 

Jest to nejstarsl ceskS' evangelicky sbor v Severnich Statecll, jenz nemaje 
spojeni se zadnou denominaci, jest uplne neodvislym od kazde cirkve americke. 

Co se tyee ueen!, pridrznje se heidelbergskeho katechismu a helvetske 
konfesse a maje eirkevni zrIzeni ovsem jell mistni a jednodnche, podHzen je 
pouze farH'ovi a starsovstvu. 

Sbor ten zalozili na zacatku roku 1859. Josef Zvacek, Josef Jilek, J osel 
Filipi ze sboru Teleckeho (Teleci u Policky), Frantisek Lorenc ze sborn Bo
Nvskeho (Borova taktez u Polieky), a Jan ~Tanko ze sboru Jimramovskeho 
(Jimramov na :Morave). 

Ye spolecnych shrOlmlzdenich Fr. IJorenc predcital kazani z postilly, J os. 
Zvacek Hdil zpev. Techto pet rodin usneslo se 11a tom, dopsati pastorovi, Frant. 
Kunovi, jenz ziI na fanne u Toleda v okresu Taf!1a, asi 60 mil zapadne od Ely. 

I poslali mu na zacatku roku 1859. list, v nemz ho zadali, by k nim se 
prestehoval a jako kazatel mezi nimi ptlsobil, a Kim, navstiviv jieh koneem 
brezna toho roku, poprve jim kazal. 

1Iuz ten narodil se 30. srpna r. 1825. v Javornilm u Straznice na :Morave, 
kdez otee jeho byl duchovnim spravccm. Ded jeho, pastor Alexandr Kful, byl 
rodem z Keckemetu v Uhrach a jednim z toleranenlch pastoru, kterl z Uher do 
Cech a na Moravu prisli kazat, kdyz ceskych kazatelu tam nebylo. 

Kun studoval ve Strazniei, y Tesine, v Prespm:ku a v Debrecine, a byl 
dne 26. srpna roku 1849. ve Vanovieieh na Morave na urad kazatelsky supe
rintendentem, zemrelym Samuelem z Nagy, ordinovan. Po te spravoval az do 
jara roku 1856. urad kazatele y Miroslavi, tehdejsi filialce Nosislavske cirkve a 
odejev na podzim tehoz roku do Ameriky, usadil se nedaleko nynejsiho me
stecka Toleda y okresu Tama ve statu lowe, kde zakonpil pozemek, na nemz 
farmaril pres 3 roky. Poeatky jeho byly oysem obtizne. SouSedtl blizkyeh ne
bylo; nejblizsi mlyn byl y Cedar Rapidsich, 40 anglickych mil ~zdaleny, a mo
tykou a sekyrou musil pastor Kun houstiny a lesy obraeeti v pole. Cesta se 
sprezenim volu do R.apids 11cbo do Iowa City tr'1ala (tam i zpet) pres tyden, 
neb cesty byly mizerne. 

Na roli duchovni byly pocatky jeste nesnadnejsl. Cechu v okresu Tama 
mnoho nebylo, a ti byli jeste od sebe velmi vzdaleni. Poprve kazal Kun pod 
sirym nebcm a cini'1al tak casteji, kazaje cesky, nemecky a nekdy i anglicky. 
IWku 1859. obdrzel (jak jiz receno) pozvani od evangeliku v okoli Ely a 
Western. I navstlvil je nekolikrate (ze sve farmy), konav i pesky c~stu 60 mil. 

K jich opetOVallCmU vyLizeni konecne 1. Hjna r. 1860. se mC7.i ne pfiste
hoval s manzelkou AnnoB, rozcnou Budkovou ze Selcan u Blovic, se kterou se 
ozenil roku 1857. Chudi osadnici slibili mu za jeho sluzby 60 dollaru roene, a 
Kun byl llucen opet farmarit, neL castka ta nemohla ho a rodinu uzivit. 

Z pocatku bydlil Kun 8 mil od stredu sveho pusobiste, pozc1eji teprve 
~ prcstehoval blize k nyncjslmu kostelu, konajc stale d voji praci. Ve dne 
praeovul na poli, veeer stlldoval, psal a kazani pripravoval. 
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Nejdíve kázával, protože sbor kostela neml, v soukromých píbytcích a

ve školních budovách.

Zatím eských evangelických rodin každým rokem pibývalo, takže roku

1867. bylo již 30 evang. rodin v okolí tom usazeno, a ti. a chudi, sebrali mezi

sebou v krátké dob $1,300, koupili jeden akr pozemku od Fr. Truhláe a za-

poali se stavbou kostela.

Dne 1. íjna r. 1867. položen byl základ a 5. ervence r. 1868. byl kostel

svému úelu odevzdán. Fara postavena byla již roku 1863., ovšem jednoduchá.

Mla jen jednu svtnici, v níž Kún studoval a manželka prala a vaila. Bylo

tudíž nutno velmi brzo píbytek aspo o jednu svtnici rozšíiti. R. 1881. pi-
stavny byly ješt dv svtnice, a celá fara opravena. Pozdji pak i letní ku-

chy a stavení hospodáská pistavna byla.

Také chrám stával se pro vzrstající sbor tsným, a proto r. 1893. za

$1400 byl rozšíen.

Mezi tím asem usazovaly se nkteré eské evangelické rodiny v Nebrasce,

Minnesot, Kansasu a Dakot. Tyto navštvoval Kún asi jednou v roce, vybízeje

je, by se ve sbory sestupovaly a kostely stavly a dokal se v posledních letech

svého života toho, že sbory, kterým s láskou slonžíval. i když nemoc a stáí
cesty mu obtížnými inily, nebyly již opuštny.

Jsa všestrann vzdlán, a maje zálibu v eech starých : latinské, ecké
a hebrejské, byl povolán za professora klasické literatury na nedaleké Western
College. Avšak brzy seznal, že není možno dva tak dležité úady ádn zastá-

vati; proež vzdal se místa professora a vnoval se opt jenom povolání ka-

zatelskému.

S církví svou zstal vren své denominaci reformované, a bvl ve svém
úad pilným a pracovitým. ^liloval prostotu. Nádhery a okázalosti si neoblí-

bil. Prost žil, v tichosti pracoval a svou prostotou a pívtivostí získal si lásku

mnohých srdcí.

Když Frant. Zdrbek zapoal boj proti náboženství, odpovídal mu pastor

Kún ve "Slavii," pod ohlavením "Ohlas z poušt." Pozdji byl pak spis ten znovu

vydán nálíladem "Svitu" v Cedar Rapidsích, a to opt pod názvem "Ohlas z pou-

št." Také vydával Kún "Vstník, asopis vnovaný lidu evangelickému e-
ského jazyka ve Spojených Státech Severní Ameriky."

Avšak nebylo spolupracovník, nebylo dosti odbratel, a list zanikl, vy-

cházeje pouze krátký as.

Kún zemel 6. ledna r. 1891. a na jeho hrob v Ely stojí pomník, vno-
vaný sborem Elyským a sbory, které navštvoval.

Obšírný životopis jeho jest ve knize "Vrný služebník." která obsahuje

též nkterá kázání jeho. Spis ten vydal jeho syn v Cedar Rapidsích v low.

—

Po smrti pastora Kuna stal se jeho nástupcem pastor Josef Baleár, tehdy

kazatel v Mlníku ve Wisconsinu. jenž až do této doby v Ely psobí.

Josef Baleár se narodil v Horním Radechov u Náehoda. Byl kazatelem

svob. reformované církve v Praze v echách, pak v Clevelandu ve státu Ohiu.

Od roku 1890. byl presbyterním kazatelem v Mlníku ve státu Wisconsinu.
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Nejdfive kazaval, protoze sbor kostela nemel, v soukromych pfibytcich a 
ve skolnich budovach. 

Zatim ceskych evangelickych rodin kazdym rokem pi"ibyvalo, takze roku 
1867. bylo jiz 30 evang. rodin v olwli tom usazcno, a ti. ac chudi, sebrali mezi 
sebou v kratke dobe $1,300, koupili jeden akr pozemku od Fr. 'frnhbire a za
pocali se sta vbou kostela. 

Dne 1. fijna r. 1867. polozen byl zaklad a 5. cervellce r. 1868. byl kostel 
svemu ucelu odevzdan. Fara postavena byla jiz roku 1863., ov~em jednoducha. 
~Hllat' jen jednu svetnici, v niz Kllll stndoval a manzelka praIa a "arila. Bylo 
tudiz nutno velmi brzo pfibytek aspoi'i 0 jednu svetnici roz~il·iti. R. 1881: pri
staveny byly jeste dye svetnice; a cela fara opravena. Pozdeji pak i letni ku
chyn a staveni hospodarsldi, pristavena byla. 

Take chTam sUi val se pro vznhtajfci sbor t(~sn~·m. a proto r. 189:3. za 
$1400 byl rozsil'en. . 

~rezi tim casem usazoval~- se nektere ee; ke evangelicke rodiny v );ebrasce, 
Minnesote, Kansasu a Dakote. 'ryto navst(~vo\'al Kun asi jec1noll v roce, vybizejc 
je, by Sf ve sbory sestupovaly a kostely stavel~- a c10ckal St' \' pnslrdnich letcch 
sveho zivota toho, ze sbon-, kterS'm s laskon slonzh·al. i kc1yz 1] ('moc a stafi 
cesty mu obtiznymi cinil)', nebyly jiz opusteny. 

Jsa vsestranl1e vzc1£\lan, a maje zali'bu v recech stal'.'-dl: 1<1 tinske, fecke 
a hebrejske, byl povolan za professora klasicke literatur~' na ncc1aleke ,Vestern 
College. Avsak brzy seznal. ze nen! mozno d va tak cllllezHe {lrad~' raclne zasta
vati; procez vzdal se mista pl'ofessora a venoval se opet jCllom ptwohlni ka-
zatelskemu. . 

S cfrkvi svon ztlstal veren sye denominaci l'eformonlI1e. a by} ye svem 
(Irade pilnym a pracovitym. ~riloval prostotu. ~aclhen- a nkftzalo:-;ti si ncobli
bil. Proste zil, v tichosti pracoval a svon prostotou a pi"l\'etin,sti ziskal si laskn 
mnohych srdcL 

Kdyz Frant. Zdrtlbek zapocal boj proti nabozenstvl. odpnYi<.1aI lllll pastor 
Klin ve "Slavii," pod ohlavenim "Ohlas z ponste." Pozdeji b~-l pak spis ten znovu 
vydan naIdadcm "Syitu" v Cedar Rapidsich , a to opet pod nazYem "Ohins z pon
ste." Take vydaval K(lll "Vestnik, casopis venovanS- lidn c\'ill1gelickemn ce
skeho jazyka ve Spojen~'ch Statech Severni Ameriky." 

Avsak nebylo spolupl'acovnikll, nebyl0 closti odberateli'l. a list zanild, vy
chazeje pouze kratkfr cas. 

Kun zemrel 6. Iedna r. 1894. a na jeho hrobe v Ely stojf pomnik, veno
vany sborem Elyskym a sbory, ktere na vstevoval. 

Obsirnfr zivotopis jeho jest ve Imize "Verny sIuzebnik." kt c1'a obsahuje 
tez nektera kazani jeho. Spis ten vyclal jeho syn v Cedar Rapidsich ,- lowe.-

Po smrti pastora Kuna stal se jeho nastupcem pastor .J oscf Baicar, tehdy 
ka-zatel v l\felniku ve Wisconsinu, jenz az do teto doby v EI~' pi'lsobi. 

Josef Balcar se nal'oclil v Hornim Radechove u .Narhoda. B~'l kazatelep) 
svob. reformovane cirkve v Praze v Cechach. pak v Clevelancln ye statu Ohin. 
Od rokll 1890. byl presbyternim kazatelem v l\Ielnikn ve statn Wisconsinu. 
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Sbor v Ely má dva filiální sbory: filiálku západní v Monroe townsbipu

a východní v Maple Grove. Západní filiálka, 26 rodin ítající, založena byla

r. 1892. Jest vzdálena od mateského sboru SV2 míle.

Eoku 1893. postavila si tato filiálka vlastní chrám za 1700 dollar. Fi-

liálka východní založena byla r. 1895. a ítá 20 rodm. R. 1897. koupila si ko-

stel od amer. baptist. Na všech tech místech, totiž v mateském sboru i ve

filiálkách jsou nedlní školy.

Roku 1895. postavil sbor pknou prostornou faru za 2,000 dollar na mí-

st, kde stará fara stávala. (Kostel a fara jsou od Ely jednu a pl míle vzdá-

leny.)

Nyní vlastní sbor v Ely 6 akr pozemku, 3 kostely (s filiálkami) v cen
asi 4,500 dollar, faru v cen 2,000 dollar a církevní fond 2,100 dollaru, jehož

se k žádnému jinému úelu užíti nesmí, nežli pro vydržování kazatele.

Sbor má 117 rodin a 400 komunikant. Sdlivše vše, co v tomto nejstar-

ším eském cvangel. sboru se udalo, podotýkáme ješt, že ve vesnice Ely není

eského katol. kostela; je tam ale spolek "Poslední Táborita" (. S. P. S.).

—

Jedním z nejstarších tamních Cech je Josef Vojtíšek (píše se nyní Wojti-

shek), který narodil se v Jimramov na ]\Iorav, r. 1837., kde rodie jeho mli
živnost' rolnickou.

Roku 1853. pibyl s rodii svými do Galvestonu v Texasu, odkudž ode-

jeli do St. Louis ve státu Missouri, kde zdrželi se však pouze 14 dní.

Po té vydali se na cestu do Caledonie ve státu Wisconsinu, odkudž r.

1854. s potahem vol vypravili se na cestu do lowy a. usadili se nedaleko Ely.

Wojtishek má dnes u Ely 275 akr výborné pdy, v Ely obchod se smíšeným

zbožím, obilní sýpku a jest podílníkem banky v Cedar Rapidsích.

^lenší eské osady v okresu Linn jsou pak ješt v okolí vesnice Prairie-

burgu, v severovýchodní ásti okresu, irského msteka Fairfaxu, v jižní ásti

a mstyse Walkeru, v severozápadní ásti okresu.

—

V Prairieburgu -nedávno vystavn byl Rev. Rudolfem Lakomým, jenž

spravoval osadu Oxford Junction, krásný katolický chrám pro tamní eské a

jinonárodní katolíky. Nyní dojíždí do Prairieburgu mladý, nedávno z ]\Ioravy

do Ameriky pibylý knz, Rev. Tomáš Ballon, fará osady Božského Srdce Pán
v Oxford Junction. O této osad pojednáme pozdji.

—

ech jest v okresích Linn a Johnson nejmén 14.000.

Také hust echy zalidnny jsou okresy Winneshieck a Howard v severo-

východní ásti státu lowy.

V okresích tch jest též nkolik silných eských osad. V okresu Win-

neshieck: úpln eské msteko Spillville, eská osada ve Fort Atkinsonu a e-
ské osadv v ol\olí msteka Calmaru a vesnikv Conoveru.
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Sbor v Ely ma clYa filiUllli sbory: filia,lku zapadni v Monroe townshipu 
a vjchodni v Maple Grove. Zapadlll filiallm, 26 rodin citajici, zalozena byla 
r. 1892. Jest vzdalena od matei'skeho sborn 8V2 mile. 

Roku ] 893. posta vila si tato filialka vlastni chrarn za 1700 dollaru. Fi
lialka vS-chodlli zalozella byla r. 1895. a eita 20 rodin. R. 1897. konpila si ko
stel od amer. baptistll. ~a vsech tfech mistech, totiz v materskem sborn i ve 
filialkach json nedellli skoly. 

Rokn 1895. posta viI sbor pelmou prostornou farn za 2,000 dollarf1 na mi
ste, kde stan1 fara stavala. (Kostel a fara json od Ely jednu a pul mile yzclu
leny.) 

• Nyni vlastni sbor v Ely 6 akru pozemku, 3 kostely (s filialkami) y cene 
asi 4,500 dollarl1, faru v cene 2,000 dollaru a cirkevlli fond 2,100 dallal'll, jehoz 
se k zadnemn jinemn llcelu uziti nesmi, nezli pro vydr.zovani kazatele. 

Sbor rna 117 rodin a 400 komunikanti'l. Sdeliyse vse, 'co v tomto nej~tar
sim ceskE~m evangel. sboru se udalo, podotf-kame jeste, ze ve vesniece El~' neni 
ceskeho katol. kostela; je tam al~ spolek "Posledni Taborita" (C. S. P. S.).-

J eduim z nejstarsicb tamnich Cechi'l je Josef Yojtisek (piSe se nyni ,Vojti
shek), ktery llarodil se v Jimramove na ::\Iorave, r. 1837., kde rodice jeho meli 
zivnost' rolnickou. 

Rokll 1853. pribyl s rodici svymi do Galvestonl1 v Texasu, odkudz ode
jeli do St. Louisn ve statu Missonri, kde zdr.zeli se vsak pouze 14 dnL 

Po te vydali se na cestu do Caledonie ve statn ,Visconsinn, odkudz r. 
1854. s potahem volu vypravjJi se na cestn do Iowy a nsadili se nedaleko Ely. 
,Yojtishpk ma dnes n Ely 275 akr11 vyborne 'Plldy, v Ely obchocl se smisenym 
zbozim, obilni sfrpku a jest podilnikem banky v Cedar Rapidsich. 

l\IenSI eeske osady v okresn Linn JS011 pak jeste v okoli ,resllice Prairie
burgu, v severovS"chodnl easti okresn, irskeho mestecka Fairfaxu, v jizni casti 
a mestyse Walkeru, v severozapadni casti okresn.-

V Pl'airieb11rgn 'nedavno yystaven byl Rey. Rudolfem Lakomym, jenz 
sprayoval osadu Oxford .Junction, krasn~T katolickf chram pro ta111n1 ceske a 
jinonarodni katoHky. Nyni dojizdi do Prairiebnrgn mlac1fr, nedivno z ?doravy 
do Arnerjk~T prjb~TlfT knez, Rev. Tomas Ballon, fanlr osady Bozskeho Srrlee P{lne. 
'" Oxford .Junl:tion. 0 teto osade pojedname pozdeji.- . 

Crchll jest y okreslch IJlnn a .Tohnson l1cjmene 14.000. 

Take huste Cech~r zalidncn~r .ison okresy Winneshieck a Howard y. s('v('ro
yfchodni casti statu IO'Y~T. 

V okrrsieh tech jest trz nckol ik silnyrh ceskf-rh osad. V okresu Win
neshleck: llplne crske mestrcko Spillville, eeska osacta vr Fort Atkinsonu n ec
sk~ osad:' v okoH mestecka Calmaru a vesnirky Conoveru. 
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V okresu Howard: úpln eské msteko Protivín, dále Saratoga a

Lourdes.
,

,

Nejprve poali se echové usazovati v úrodné, vlníte, tu a tam lesy po-

rostlé ale po vtšin prairijní krajin, kde leží nj-njší msteko SpillviUe. Po-

vst' vvpravuje, že v lesích mezi Fort Atkinsonem, Calmarem a Canoverem je

ukrvt poklad. Zdá se, že pokladem tímto je veleúroduá pda kolem msteka

Spiilville, jež je ukryto ve vnci mírných svah a kopek. SpiUville je po-

dobno v mnohé píin našim vesnikám ve staré vlasti. Také nad ním yevodi

na vršíku kostel, postavený v tom zvláštním eském slohu, kolem nehoz kupí

se chatkv a domky jako kuátka kolem kvony.

Jméno své dostalo msteko Spiilville po prvním osadníku, Nemci Josetu

Spillmanovi Bvl to muž rázu Bavorák. Drsný obal, ale vnitek ze z ata.

Vypravují o nm, že bvl vším: mlynáem, kováem, lékaem, lékárníkem, kup-

cem a kdo by jej býval na rukou nosil, byli Indiáni, ku kterým cítd soustrast

a lásku. ^.. ,. ^. X, ,

K tomuto Nmci roku lS5-t. z Dubuque v lowe prijeli tito echove:
^

Martin a Frant Bouškové z Borovan. okres bechysky, Josef Zahajeck>

z Orlíka u Mirovic, Frant. Krejí ze Sedlic u Týna nad Vltavou, Mat.i Zbornik

z Talína u Vodan, Jan Líbí z Hluboké u Trhových Svín, Frant. Dvorak z A e-

selé u Lomnice, Fr. Pever z Pištína, Václav Mikeš ze Sepekova na Milev.sku. Jan

Klimeš ze Zvrkovic u Týna nad Vltavou a Jos. Linhard. rodilý v Letech u Mi-

rovic Skoro všichni z tchto prvých osadník jsou jiz na pravd Bozi.

Roku 1855. pak pibvla do tamní krajiny rodina Pecinovskych, ze bvetie

u Mladé Vožice: Rodina ta pistála v New Yorku koncem prosmce roku IM.

Cesta po oceánu trvala jim deset nedl a byla spojena s mnohými svízelemi.

Z New Yorku odjeli Peeinovští ihned na západ a sice pes Chicago (kam prihyli

m-áv na novv rok. r. 1855.^ do Davenportu v lew. Zde zstali az do .^ara

živíce se. jak 'se dalo, naež pustili se do Dubuque. Odtud starý Pecmovsky sel

pškv se svnem Josefem do okresu Howard ve státu lowa. kde se poali Cesi

usazovati, a zabral 80 akr pdy. Bylo jim prodlávati všechny nesnáze osad-

ník kteí se octli náhle na nevzdlaném pozemku a musili si zbudovat jatv>s

takýs píbytek a jiné potebné "budovy." Když si poídili to ne.]nutn.]si. sli dva

synové sloužit, aby vydlali njaký groš. jehož bylo teba jako soli. n pomalu se

poalo daiti lépe. ^ .

Mladý Josef Pecinovskv brzv odešel do Davenportu. kde poal, jsa kiej-

ím pracovati pro odvníky. Za rok postavil si na najatém pozemku baráek

a oženiv se, krejoval i se ženou. Dobe se jim dailo. V krátkosti koupili

si v okresu Howard 160 akr pdy. r. 1862. se tam pesthovali n .lali se farma-

it Kdvž pak r 1878. bvl v nedalekém Protivíne postaven esky kostel, tu l e-

einovskv s Janem Vrbou poblíže nho si zídili obchod, jejž pozdji svému spole-

níku prodal, a odešel na svoji farmu severn od Protivína, mící 440 akruv.

Na té žije dosud.
, ,, ^ .„ .„ ... , ,

Pak stále každého roku více eských rodin v okolí Spiilville pribyvRlo.

takže povstalv tam v brzké dob ješt jiné e.ské osady a to msfekn :
Protmn

a Saratoga a'eské osady v^ Fort Atkinson, v okolí mstekn Calmar a dn.. za-

padlé vesniky Conover.
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V okresu Howard: llplne ceske mestecko Protivin, dale Saratoga a 

Lourdes. 
Xejpl've pocali se l'echoye usazoyati v llroclne, ylnite, tn a tarn lesy po

rostle, ale po yetsine prairijni krajine, kde ldl n~·nejsi mestecko Spillville. Po

vest' vypra vuje, ze y lesich mezi Fort Atkinsollclll, Calmarem a Canoverem je 

nkryt poklad. Zdli se, ze pokladem tilllto je yeletlrodnc1 p11du kolem mestecka 

Spillville, jez je ukryto Ye Yen ci mirnfch svah11 a kopeck11. Spilh'llle je po

dobno v mnohe pficine nasim vesnickam ve stare "Iasti. Take nad nim vevodi 

na vrslcku kostel, postayeny y tom zvl<1stnlm ecskem slohu. knlem llehoz kn pi 

se chatky a clomky jako kllh'ltka kolem l\:Yocny. 

Jmeno sye dostal0 mestecko Spill ville po prvnim osadniku, ~ emci J osefll 

Spillmanovi. Byl to muz razu Bavorakil. Drsof· obal, ale vnitrek ze zlata. 

Vypravuji 0 nern, ze byl vsim: mlynarem, kovclrem, Iekarem, lekcl.rnikem, Imp

cellI a kdo by jej b:"\'al na rukou nosil, b~·li Indiani, 1m kter~'m cltil S()u:;trHst' 

a lasku. 
K tomnto ~emci roku 1854. z Dubuque v lowe prijeli tHo Cecho\'e: 

~\Iartin a Frant. Bouskove z Borovan, okres bechynskS·, Josef Zahajeck~· 

z OrHka u l\Iirovic, Frant. Krejci ze Sedlic n Tyna nad VIta YOU, :JIatej Zbornik 

z Talina n Vodilan, Jan Libl z Hluboke n Trhov,fch Svln11. Frant. Dvorak z Ye

self u LOlllnice, Fr. Peyer z Pistlna. Vaclav :JIikes ze Sepekova na :JIiIevsku. Jan 

Klimes ze Zverkovie n Tyna nad VIta von a J os. Linhard, rodilf' y Letech n .JI i

l'ovic. Skoro vsichni z techto prvS'ch osadnildl json jiz na pranle BozL 

Roku 1855. pak pribyla do tamni krajiny l'odina PecinoYskf'ch, ze Svetle 

II :JIlade Vozice: Rodina ta pristala \' ~ew Yorku koncem prosince rokn 18.")-1:. 

Cesta po oeeanll tn'ala jim deset nedel a byla spojena s mnohymi ~vizeIellli. 

Z Xe\\' Yorku odjeli Pecinovsti ihned na zapad a sice pres Chicago (kam pfib~·Ii 

-prive na no\':" rok. r. 1855.) do Davenportn v Towe. Zde zllstali az do jal'<l, 

zivice se. jak se daIo, nacez pustili se do Dubuqne. Odtllc1 stal'Y Prcino\"sk~· ;'1'1 

pesky se synem .J osefem do okresu Howard ve statu Iowa. kdt' se pocali (\~;i 

llsazovati, a zabral 80 akrll plld~'. Byl0 jim prodeIavuti vsechny IH'SnaZ(l os(\(l

nikil. ktefi se oetli nahle nn nevzdtHanem pozemkn a musili si zbudovat j<1k:":

takfs pHbytek a jine potrebne "budo·yy." Kd~'z 5i poric1ili to nejnutnejsi. ~li cha 

synove slouzit, aby vydelali nejakS' gros. jehoz b~']o treba jako soli, a pomaln se 

pocalo dariti lepe. 
:JI1ady Josef Pecinovsky brzy odesel do Davenportll. kde pocal. jsa krrj

elm. pracovati pro odevniky. Za rok postayil si na najatem pt,zpmkn baract:'k 

a ozeniv se, krejcoyal i se zenou. Dobre se jim darilo. Y kl'atl\osti koupili 

si v okresu H oward 160 akri1 pi'ld~'. r. 1862. se tam prestehoyali it jali sr farma

Fit. Kdyz pak r . 1878. b~'1 v nedalekem Protivine posta ven cesk~ koste1. t11 pp

ciooysky s Janem Vrbou poblize neho si zfidili obchod. jrjz pozdeji syemu spolrc

niku prodal, a odesel na s\'oji fa rmu severne od Protivina. mHici 4-1-0 akl'tlv. 

~a te zije dosud. 
P ak stale kazdeho roku vice cesk~'ch rodin v okoli Spillville prib~v;:!lo, 

takze povstaly ta m v br zke dobe jeste jine ceske osad:v a to rne~trcka: P rotivin 

a Saratoga a ceske. osady ve Fort Atkinson, Y okoli mestrcka Calmar ;l (lnf".: 7:1-

padle .~·es·ni cky COD over .. 
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Koku 1856. postavili si Nmci asi 3 míle cesty od Spillville, v polích ka-
tol. kostel sv. Klimenta. Domnívali se, že kolem nho, na pkné rovin, rozklá-
dati se bude jnsto. Nkteí z ech pomáhali pi stavb zmínného kostela;
vtšina však pomáhati nechtla.

Nmci pak postavili si hlavu a nechtli našince vpustiti do kostela.

První eský knz, který do této krajiny zavítal, byl zemelý P. Fr. Krou-
til, Moravan. Pibyl tam r. 1857. Pi poslední své návštv pro zmínné ne-
shody byl nucen sloužiti služby Boží v chatrném píbytku Jana Dostála.

Po službách Božích vydal se s osadníky hledat vhodné místo pro eský
kostel.

Místo, kde nynjší kostel stojí, nelíbilo se P. Kroutilovi; o jiných mí-
stech, která se jemu líbila, zase nechtli osadníci ani slyšet. A tak teprve po
odchodu P. Kroutila zaali osadníci sami stavt kostel a to na míst, které daro-
val Jos. Linhard (2 akry). Ženy i dti nosily maltu, kamení a pomáhaly mužm
pi stavb. A snad této obtivé lásce prvních zakladatel jest co dkovati, že

po tolika bouích, které se snesly nad vží spillvillského kostela, dosud pevn,
neotesené stojí.

Cesko-kuloj. škola, lara a kostel sv. Václava ve S])]ll\ illc, lowa,

Dne 16. kvtna r. 1860. položen základní kámen nového eského kostela,

a na sv. Václava téhož roku konaly se první služby Boží v chrámu tom, jenž

zasvcen svatému knížeti eskému—Václavu.

Roku 1865. pevzal P. Antonín Dominik Urban, premonstrát ze Želiva

v echách, správu nové osady na 2 léta. Njaký as bydlil v dom Pecinov-

ských. Brzy pak za jeho pobytu poalo se se stavbou fary, kterou pozdji P.

Prant. L. Mikota opravil.

354 Pljin,!/ Oechuv .AmmckYch. -----------------------
Roku 1856. postavili si Nemci asi 3 mile ccsty od Spillville, v polich ka

tol. kostel SY. Klimenta. Donmivali se, ze kolem neho, na pelme rovine~ rozkla
dati se bude mesto. Nektci'i z Cechii pomahali pl·j stavbe zmineneho kostcla; 
vetsina v;ak pomahati ncchtela. 

Xemci pak postavili si hlavu a nechU~li nasillce vpustiti do kostela. 
Pn'ni cesky knez, ktery do t6to krajiny zavital, byl zemfely P. Fr. Krou

til, 1Horavan. Pribyl tam r. 1857. Pri posledni sve navsteve pro zminene ne
shouy byl nncen SlOllziti slnzby Bozi v chatrnem pfibytkn Jana Dostala. 

Po slllzbach Bozich vydal se s osadniky hlcdat vhodne 11118tO pro cesky 
kostel. 

l\Iisto, kde nynejsi kostel stoji, nelibilo se P. Krontilovi; 0 jinS'ch mf
stech, ktera se jemll libila, zase nechteli osadnici ani slyset. A tak tepr"e po 
odchodu P. Kroutila zacali osadnlci sami stavet kostel a to na miste, ktere daro
val J os. Lillhard (2 akry). Zeny i deti nosily maltll, kamen! a pomahaly muzum 
pri sta "be. A snad teto obetive lascc prvnich zaldac1ateli'l jest co dekovati, ze 
po tolika boui'ich, ktere se snesly nad veZ! spill \'illskellO kostela, dOSllc1 11 (> \'ne, 
neotresene stoji. 

t 'csko-!,atol. skola, fam a kostel s\'o VacJa\'n. ve Spillville, iowa, 

Dne 16. kvetna r. 1860. POIOZCIl zakladni k{ullen noveho ceskellO kostela, 
a na S\' . Vaclava tehoz roku konaly sc prvni slnzby Bozi v chralllu tom, jenz 
zasvecen svatemu kn!zeti ceskemu-Vaclavn. 1 

Roku 1865. prevzal P. Antonm Dominik Urban, prcmonstd.t zc Zeliva 
v Cechach, spravu nove osady na 2 leta. ~ejal{§ cas bydlil v dome Pecinov
skYch. Brzy pak za jeho pobytn pocalo se se sta,·bon fary, kterou pozdeji P. 
Frant. L. Mikota opravil. 
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Za správy P. Urbana vyipukly však boue v mladé osad, a tu zmínný
knz opustil osadu, a žil životem, neodpovídajícím stavu knžskému. Zemel
opuštn a zapomenut od svobodomyslných krajan, k nimž díve pešel.

Duchovním správcem spillvillské osady pak stal se již zmínný knz P.

Frant. L. Mikota, jenž narodil se 7. záí r. 1833. v Purkarci, 2 hodiny od Hlu-

boké v echách. Studoval gymnasium i bohosloví v Budjovicích a byl vysv-
cen ná knze r. 1857. biskupem-vlastencem Janem Valeriánem Jirsíkem. Byl
kaplanem ve Chrášanech a v Týn nad Vltavou. Spravoval osadu spillvill-

skou od r. 1867.—1881., mnoho dobrého v ní vykonal a pamatoval na ni i pi
smrti. Roku 1869. pistavl vž, rok na to presbytá a ob kídla kostela a vy-

stavl školu, které daleko široko tehdy nebylo rovné.

Osobn byl mužem uzaveným. B^d energický, inný a pmzíravý pro

osadu a hledl se i pro své stáí zabezpeit. Nastádal si jmní tím, že skupoval

laciné pozemky a pozdji, když stouply v cen, je s výtžkem prodával. Roku
1881. opustil osadu spillvillskou a ujal se správy smíšené osady ve msteku
Norvray, v okresu Benton, v low, kdež zemel 2. prosince r. 1888. Na osadu

spillvillskou pi své smrti vzpomnl znaným odkazem. Pohben byl ve Spill-

ville v kostelní krypt.

Od roku 1881. do roku 1887. ídil osadu P. Frant. Ehrenberger, rodem
z Poliky v echách. Byl díve duchovním správcem eskonmecké osady v

Rock Creeck, v okresu Jefferson, v Missouri.

Ve Spillville nemohli si dlouho zvyknouti na zvláštní samorostlou jeho

povahu a jeho asto podivné zvykj^ pozdji však mu pivykli. Jinak byl kn-
zem ueným a lovkem dobrým. Byl otužilým. V zim, za krutých iowských

mraz, chodíval v lehkém kabát nkolik mil zaopatovat nebo do kostela sv.

Klimenta. Na úpravu svého odvu si nepotrpl. Pinesli-li mu jeho fárníci

potraviny a pod., požádal je, aby jen všecko prost nkam položili, a tak bývaly

kolikráte v jeho studovn na jedné hromad chléb, koláe, vejce, máslo, šunka

a rzné jiné vci, mnohdy i peníze, všecko páté pes deváté—pravý chaos, hodný
zvnní nejlepším malíem "zátiší." Ve spolenosti edlíval rád, a pišel-li n-
kdy na njakou hostinu, pil nejradji podmáslí. Poteboval-li nkterý z jeho

osadník penz a obrátil-li se na nho, dojista mu tento dobrý knz vypomohl,

ml-li totiž sám njaký groš. Nikdy však nežádal smnky nebo stvrzenky. A
ponvadž úetní knihy nevedl, a pam jeho v tchto vcech nebyla zrovna zá-

zraná, zapomnl asto, jaký obnos komu pjil, a nepihlásil-li se dlužník sám,

P. Ehrenberger dojista ho neupomínal.

Nejradji vail si sám a uklízel též; faru pak, když odešel na missioná-

ské cesty, porouel do ochrany andl strážných.

Skoda však, že i ve mnohé píin tam, kde se ml opravdov o vci dle-
žité starat, neinil tak, a osada poala upadat.

P. František Ehrenberger zemel v Kouimi dne 22. ledna 1906. Lid

eský ve Spillville a okolí asto jej v dobrém vzpomíná a mnohé veselé i vážné

píhody z jeho života si vypravuje.

Po odchodu jeho do ech, roku 1887., zstala osada spillvillská skoro

celý rok bez knze. Teprve 5. kvtna r. 1888. pevzal správu osady P. Tomáš
A. Bílý. Pišel z Tábora, ze So. Dakoty do Spillville, do osady díve kvetoucí,
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Za spnivy P. Urbana vj~puldy vsak boure v mlacle osade, a tu zmineny 
knez opustil osadu, a zilzivotClll, neodpovidajicim sta vu knezslH~mn. Zemiel 
opusten a zapomenut od svob080myslnSrch krajaD"l1, k nimz drive preseI. 

Duchovnlm spravcem spillvillske osady pak stal se jiz zminellSr knez P. 
Frant. L. Mikota, jenz narodil se 7. zari r. 1833. v Pnrkarci, 2 hodillY od Hlu
boke v Cechach. Stndoval gymnasium i bohoslovl v Budejovicich a byl vysve
cell na kneze r. 1857. biskupem-vlastencem Janem Yalerianem .Jirsikcm. Byl 
kaplanem ve Chrast'anech a v Tyne nad Vltavou. Spra yO val osadn spill vill
skou od 1'. 1867.-1881., mnoho dobrellO v nl vykonal a pamatoval na ni i pi"i 
smrti. Roku 1869. pristavel vez, roJ\: na to presby tar a obe kHdla kostela a vy
stavel skolu, ktere daleko siroko tehdy nebylo rovne. 

Osobne byl llluzem uzavl'enym. Byl encrgickS', cinnS' a prozil'avS' pro 
osadu a hleclel se i pro sve starl zabezpeeit. Xasthldal si jmeui tim, ze skupoval 
lacine pozemky a pozdeji, kdyz stonply v cene, je s vytezkem procl;ival. Boku 
1881. opustil osadu spillvHlskou a ujal se spravy smisene osady ve mesteeku 
Norway, v okresu Benton, v lowe, kdez zemrel 2. })l'osince 1'. 188B. Xa osadu 
spillvillskou pri sve smrti vzpomnel znacnym odkazem. Pohl'ben byl ve Spill
ville v kostelni krypte. 

Od roku 1881. do roku ]887. fldil osadu P. Frant. Ehrenberg-er, rodem 
z Polieky v Cechach. By1 drive . duchovnim spravcem eeskonemecke osady v 
Rock Creeck, v okresu Jefferson, v :Missouri. 

Ve Spill ville nemohli si dIouho z,oylmouti na z\Olastnl samorostlon jeho 
povahu a jeho casto podivne zvyky, pozdeji vsal\: l1luprivykli. .Jinak byl Ime
zem ucenym a elovekem dobrYm. Byl otuzilS"m. V zime, za krutS'ch iowskS'ch 
mraz11, chodhoal v lehkem kabate neIwlik mil zaopatrovat nebo do kostela sv. 
Klimenta. Na 11pravll sveho odevll si nepotl'pel. PrinesIi-li mu jeho farnici 
potraviny a pod., pozudal je, aby jen ysecko proste nekam polozili, a tak byvaly 
kolikra~e v jeho studovne na jedne hromade chleb, kohlee. vejce, maslo, sunka 
a r11zne jine veci, mnohdy i penize, vsecko ,pate pres devate-pra Vi" chaos. hodny 
zvecneni nejlepsim malirem "zatisL" Ve spolecnosti ilec111val l'ac1. a pfi;~l-li ne
kdy na nejakon hostinn, pil nejradeji podmasli. Potreboval-li nekterS' z jcho 
osadnlkii penez a obratil-li se na neho, dojista lllU tento c10brST lmez vypomohl, 
mel-Ii totiz sam nejakST gros. ~iluly vsak nezadal smenky nebo stn>zenk~". A 
ponevadz ueetni knihy nevedl, a pamet' jeho v techto vecech nebyla zrovna za
zracn3, zapomnel casto, jal\J obnos komn plljeil, a neprihlasil-li se dluznik sam, 
P. Ehrenberger c10jista ho neupominal. 

N ejradeji varil si sam a ukHzel tez; farn pak, kdyz oclesel na missionar- . 
ske cesty, poroueel do ochrany andelii strazn)Tch. 

Skoda vsak, ze i ve mnohe prieine tam, kde se mel opravdove 0 veci dUle
zite starat, necinil tak, a osadapocala upadat. 

P. Frantisek Ehrenberger zemrel v Konrimi dne 22. ledna 1906. Lid 
cesky ve Spillville a okoli casto jej v dobrem vzpomina a mnohe veseIe i vazne 
prihody z jeho zi'vota si vypravuje. 

Po odchodu jeho, do Ce'ch, rokn 1887., z11stala osada spillvillska skoro 
cely rok bez kneze. Telprve 5. kvetna r. 1888. 'prevzal spravu osady P. Tomas 
A. BilY. Prisel z Tabora, ze So. Dakoty do Spillville, do osady drive kvetouci, 
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ale po sedmileté správ P. Ehrenbergra zanedbané. Roucha mešní byla spuche-

lá, kostel v nepoádku, fara sehátralá a osada plna jakéhosi roztrpeni a nepo-

poje.

P. Tomáš A. Bílý spravoval osadu tu 6 let a 6 msíc, které využitkoval

ve prospch tamní osady, jak bylo možno.

Po jeho odchodu (roku 1894.) ujal se ízení osady P. Fr. Chmela, du-

chovní správce osady v Chelsea, v okresu Tama, ale dlouho tam nebyl. Již

roku 1895. rozlouil se tento dobrý, poctivý a shovívavý muž se svtem. Ze-

mel tam 1. ledna roku 1896., podlehnuv plicní chorob.

Delší dobu zstala pak osada opt osielá, až správa její svena P. Jose-

fu Gayduškovi.

Díve však, než promluvíme o dalším vývoji osady spillvillské, dlužno

pedeslati, že již od doby P. Mikoty a pak po odchodu P. Tomáše Bílého utvo-

ily se v osad té rzné strany, které proti sob se stavly. Každá strana pak

chtla proraziti se svým vlastním kandidátem na uprázdnné místo duchovního

správce. Tím pomry v osad té staly se až boln neutšené.

Sám P. Chmela, knz k lidu pelaskavý, neml ustláno na ržích. Po

smrti jeho pak zaalo jitení znova. A tu pišel do osady nový duchovní správ-

ce, P. Josef Gaydušek.

Tento narodil se 5. bezna r. 1861. v Bohuslavicích u Malenovic na Mora-

v. Studoval na nmeckém gymnasiu v Kromíži a maturitní zkoušku konal

na eském gymnasiu v Perov. Bohosloví studoval v Linci a v Lovani, kdež byl

vysvcen 20. ervna r. 1886. Téhož roku (v íjnu) pibyl do Ameriky. Psobil

v Kansasu, v Milwaukee, v low, v So. Dakot; nyní je duchovním správcem

eské osady ve Wahpeton, v N. Dakot.

Pomry ve Spillville se však do té míry zhoršily, že tento, jinak milý a

dobrácký knz brzy ze Spillville odejel.

V záí roku 1898. pak, na rozkaz arcibiskupa v Dubuque, pevzal ízení

osady P. Jos. Dostál, dosavadní duchovní správce v Oxford Junction v low.

Ale jakmile se pisthoval do osady, poala se i jemu podrývati pda pod no-

hami a život mu ztrpován vším možným zpsobem. Byl to boj proti knzi

tomu nespravedlivý a to tím spíše, že to byl boj bismarkovský—pes hranice.

Osadníci byli zde nástrojem jiných. Ba tak to daleko šlo, že tohoto knze isté-

ho karakteru a mrav bezúhonných, napadl jistý niema ve "Svornosti" takovým

zpsobem, jenž u každého lovka vzbudil hnus.—Co mladému knzi, P. Jos.

Dostálovi, tam bylo vytrpti, to nelze ani vypsati. Než vrozenou, vlastní ener-

gií a pevnou vlí, bez bázn a strachu jako statený vojín, pekonával P. Dostál

všechny pekážky a ná.strahy a docílil toho, že obec spillvillská, která .se skoro

již rozpadávala, opt zaínala býti obtavou katolickou osadou, jako kdysi bý-

vala.

Štítem istým, na nmž nezstalo nikdy poskvrny z nepátelských jei-

vých vln. jež na nho stíkaly svou špinavou pnu, elil všem nízkým intrikám

a sobeckým proudm po dlouhá léta.

První snahou P. Jos. Dostála bylo po.staviti novou školu. Ve staré škole

nemly ani dítky ani sestry-uitelky místa, a skuten roku 1901. vystavl pk-

nou cihelnou, prostrannou školní budovu. Jiný dležitý podnik provedl r. 1900.,

IJejiny Cec1d'w Americkyc!t. 
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ale po sedmilete sprave P. Ehl'enbergra zanedbane. Roucha mesni byla spuchre
la, kostel v neporadku, fara sehatrala a osada plna jakehosi roztrpceni a nepo
poje. 

P. Tomas A. BHy sprayoyal osac1n tu 6 let a 6 meslcu, ktere vyuzitkoval 
ve pl'ospech tamni osady, jak bylo mozno. 

Po jeho odehodu (roku 1894.) ujal se rizeni osady P. Fr. Chmelar, du
cho\'ul spnlvee osady v Chelsea, v okresu Tama, ale dIouho tam nebyl. Jiz 
roku 1895. rozloncil se tento dobrf', poctiv)' a shovlva v)" muz se svetem. Ze
mrel tam 1. ledna roku 1896., podlelmuv plieni chorobe. 

Delsi dobu zllstala pak osada opet osirela, az sprava jeji s'i'erena P. Jose
fu Gayduskovi. 

Drive vsak, nez promluvime 0 dalsim vyvoji osady spillvillske, dluino 
pl'edeslati, ze jiz od doby P. ~likoty a pak po odchoc1u P. TOl1ulse Bileho ntvo
rily se v osade te ritzne strany, ktere proti sobe se stavely. Kazda strana pak 
ehtela proraziti se svym vlastnim kandidatem na u'Prazdneu~ misto duchovniho 
spravce. Tim pomery v osade te staly se az bolne neutesene. 

Sam P. Chmelar, lmez k lidn prelaskav),r, nemel nstlano na diZich. Po 
smrti jeho pal\: zacalo jitfeni znova. A tn prisel d,o osady nov)" dnchovni spl'av
ce, P. Josef Gaydusek. 

Tento narodil se 5. brezna r. 1861. v Bohuslavicich u l\lalenovic na ~Iora
ve. Studoval na nemeckem gymnasiu v Kromerlzi a matnritni zkonsku konal 
na ceskem gymnasiu v Pferove. Bohoslovi studoval v Linci a v Lovani, kdez byl 
vysveceu 20. cervna r. 1886. Tehoz roku (v rIjnn) pribyl do Ameriky. P1lsobil 
v Kansasu, v Milwaukee, v Io,,'e, v So. Dakote; nyni je dnchovnfm spravcem 
ccske osady ve Wahpeton, v N. Dakote. 

Pomery ve Spillville se y;ak do te miry zhorSily, ze tento, jillak mily c1 

dobrackfr knez brzy ze Spill ville odejel. 
Y zarI roku 1898. pak, na l'ozkaz arcibiskupa v Dubuque, pl'evzal l'lzen} 

osady P. Jos. Dosta,l, dosavadni c1nchoynl spravce y Oxford Junction v lowe. 
Ale jakmile se pristehoval do osady, pocala se i jeml1 podryvati p1lda pod no
hami a zivot mn ztrpcovan v8i111 l110zn§m zpi'lsobem. Byl to boj proti lmezi 
tomu nespravedlivy a to tim spise~ ze to byl boj bismarkovsky-pfes hranice. 
Osadnici byli zde nastrojem jinf'ch. Ba tak to daleko s10, ze tohoto kneze ciste
ho karakteru amra Vil bezllhonnych, na'padl jistSr nicerna ve "Svor11osti" takovym 
zpusobem, jenz II kazdeho cloveka vzbuc1il hnns.-Co mlademu knezi, P. Jos. 
Dostalovi, tam bylo vytrpeti, to nelze ani vypsati. Nez vrozenOl1, vlastni ener
gil a pevnou viHi, bez bazne a strachn jako statecnS' vojin, prekonaval P. Dostal 
vsechny prekazky a nastrahy a docHil toho, ze obec spill v illslnl , ktercl sc skoro 
jiz rozpadavala, opet zaclnala b~·ti obetavol1 katolickou osadon, jako kd.rsi b."
vala. 

Stitem cist~'m, na nemz ncz11stal0 nikc1y pos]n'l'ny z ncphHelskych jeei
vyeh vin. jez na neho stHkaIy SVOl1 ~pinavol1 penn, cclil "scm Ilizk.vm intrikc'illl 
a sobeckym proudiim po dlouha leta. 

Prvni snahon P .• Jos. Dostala h.do postaviti 110"011 skolll. Ye stare skolc 
nemely ani c1rtky ani sestry-ucit~lky mista. a skutccne rokl1 1901. vystavel pek
nOll eihl'lnol1~ prostrannoll skoIn! b1100VI1. .TinY dillezitj podnik provedl r. 1900., 
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kdy zakoupil a dal uiiravit velmi iikiioii sin pro spolky katolické, kterých ma

osada nkolik, a ve které konala -Jednota "Katolický Dlník" r. 1!)01. svoji ge-

nerální schzi. .^linio to staral se o vnitní výzdobu a úpravu kostela a dal ve

staré škole zaíditi byty pro sestry-uitelky. Za jeho ízení opt se povznesl

Rev. Josef Dostál.

spolkovv život a dueh katolický ve jmenované obci. A to vŠe dokázal mladý,

nedávno ze staré vlasti pibylý knz, P. Jos. Dostál. Narodil se 11. bezna r. 1870.

v Borsicích u Velehradu na Morav. Studoval na eském gymnasium v Perove

a pak bohosloví v Olomouci. Vysvcen byl na knze 5. ervence r. 1895. a téhož

roku ustanoven za kaplana v nmecké osad Oberheinzendorfu u Svitavy na :\ro-

rav.
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kdy zakoupil a dal llPl'(lYit n'lllli pelmoll sitl pro s'Polhy katulieke. kterS'eh mel 
osada nekolik, a Yl' ldpl'e kOllala ·Jedllota "I\:atoliekS- Delnik" r. l!JOl. syoji ge
nerilni sch(hi. ~lil11{) to :-;tCl)',ti S(' U \'Iliti"lli \·.'·zciohn a llpranl kush'la a c1al ve 
stare ~kole zafic1iti byty pru sl!stI'y-neitl'lk~-. /':(\ jeho l-lZenl opet se pO\'znesl 

Rev. Josef Doshl1. 

spolkoyS- ziYot a c1uch katoliekS- '-e jmenonlIle obei. A tu "Sf' clokilZed mladS', 
nedavno ze stare dasti pl'ibyly knez. P. J os. Dostal. Xaroc1il se ] 1. bfezna r. 1870. 
v Borsieich u Velchrallu na )Ioraye. Stlldoval na ceskem gymnasium y Pfcro\'e 
a pak bohoslovi Y Olomouci. Vysveeen byl na Imeze 5. cervenee r. 1895. a tehoz 
r l)ku ustanoven za kaplana y nemecke osac1e Oberheinzenc1orfu 11 S"itav,Y na )ro
rave. 
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Ponvadž žádost' jeho, aby byl pesazeii mezi lid eský, byla zamítnuta,

odhodlal se jíti do Ameriky, by zde mohl mezi sourodáky psobiti.

V ervenci r. 1896. pijel do Omahy v Nebrasee k milému svému píteli

P. J. Vránkovi, a brzy na to nastoupil na místo kaplana ve mst Norfolku,

v okresu Madisonu v Nebrasee. Nedlouho na to pijat byl zemelým arcibisku-

pem Janem Henessym do arcidioeeese dubuqueské, a dána mu osada ve msteku
Oxford Junction v okresu Jones v low, kdež vystavl kostel a faru. Roku 1898.

pak—jak již svrchu eeno—jmenován duchovním správcem osady ve Spill-

ville, která opt prodlávala nebezpenou krisi.

Avšak i tento skuten vrný sluha Pán, tento nezdolný knz—podlehl

konen štvanicím, a to se strany, odkudž by se toho nikdy byl nenadal. Dne 1.

ervence 1903. odešel do Chelsea, la., a na jeho místo dosazen do Spillville dnes

již zesnulý P. Petr Kloss, dosavadní správce osady v Chelsea. Žel však, že již

7. téhož msíce pi koupání v ece low, jež tee nedaleko Chelsea, P. Jos. Do-

stál náhodou utonul. Koupal se se svým mladším bratrem Methodjem, jenž

téhož roku absolvoval filosofii, a jenž dojat a zdrcen touto katastrofou, jez po-

tkala milovaného bratra, sešílel, a dnes je tento nadjný mladík v ponurých

zdech ústavu choromyslných. Mrtvola P. Jos. Dostála nalezena teprve druhého

dne a 9. ervence v Chelsea pohbena.

—

P. Dostál byl mužem ideálním. echem s duší th^ni, knzem vzorným a

istým a též literárn inným.

—

Po odchodu P. Jos. Dostála pišel do Spillville P. P. Kloss, za jehož sprá-

vy opravena a pistavna fara.

Nyní ídí osadu sv. Václava ve Spillville P. J. P. Brož, který se všemožn

stará o povznesení a rozkvt této díve tolik zmítané osady.

Dlužno také zmíniti se, že v eské katolické škole spillvillské byl dlou-

holetým eským uitelem pan J. J. Kovaík, jenž se narodil 10. srpna 1850. ve

Všetei v kraji budjovickém a roku 1868. pibyL s rodii svými do Spillville.

Roku 1871. stal se tam uitelem, setrvav v úad tom až do r. 1893., kdy ustano-

ven postmistrem.

Roku 1899. pesídlil se do Nové Prahy v Minnesot, pijav tam místo

uitelské a varhanické. Tam dosud psobí. Jeho syn -Josef, narozený 11. er-

vence r. 1870. ve Spillville, absolvoval pražskou konservato roku 1892., a jest

professorem houslí na "Národní konservatoi ("The National Conservatory of

Music") v New Yoi'kn; byl též leníMU známého kvarteta "The Dannreuther

Quartette."

Po nm vyuovaly tam Sestry-uitelky. pak uitelé: II. Dostál. W. Ivory

a Tinker a v pítomné dob opt jsou tam uitelkami 3 Sestry z íádu sv. Fran-

tiška. Do školy chodí obyejn pes 100 dtí.

Že Y osad tak siln katolické, jakou je obec spillvillská, myšlenka "svo-

bodomyslná" zapustila jen slabé koeny, jest samozejmo.

Svobodomyslní krajané zarazili sice ve Spillville spolek "Pevnos Vlasti"

(. S. P. S.), ale nedodlali se tam žádných úspchii.
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POllevadz Zildost' jeho, aby byl 111'cSazen mezi lid eeskS', byla zamitnnta, 
odhodlal se jiti do Ameriky, by zde mohl mezi sourodftky pllsobiti. 

V cervenei r. 1896. pfijel do Omahy v ~ebrasee k milemn svemu pfiteli 
P. J. Vrankovi, a brzy na to nastonpil na misto kaplana ve meste Norfolku, 
v okresll l\1adisonu v ~ebrasee. ~edlouho Ila to 'phjat byl 2.ellll·elYm areibisku
pem Janem Henessym do areidioeeese dnbl1'queske, a dana mn osada ve mestecku 
Oxford Junction Y okresll Jones v lowe, kclez vysta\'el kostel a faru. Rolm 1898. 
pak-jak jil: Syrehll }'eCeno-jmenO'Vall dnchovnim spravC'em osady ve Spill
ville, ktel'a opet prodelayala nebezpecllou kl'isi. 

~\vsak i tento skntecne verllS' sInha Pane, tenta nezdolnSr Imez-podlehl 
koneene stvanieim, a to se strany, odknclz by se toho nikdy by} nenaclal. Dne l. 
cel'vence 1903. oclesel do Chelsea, la., a un jeho lllisto dosazen do Spill ville dnes 
jiz zesnlllSr P. Petl' Kloss, dosayadni Sl)l'[IYCe osady v Chelsea. Zel vsak. ze jiz 
7. tehoz mesice pI'i konpa11i v )'eee lowe, jez teee nedaleko Chel::ieCl, P .. Jos. Do
stal nahodou utonuI. Koupal se se s\'S'm llllac1;im hratrem :Jlethoclejrm. jenz 
tehoz roku absolvoval filosofii, a jenz clojat a zdl'een touto katastl'ofou. jez po
tkala milovaneho bratI'a. sesilel, a dnes je tento nadejn~' mladik y ponur~'eh 
zdeeh ilstavu ehoromyslnS·ch. ::\1r1\'ola p, Jos. Dostala nalezPl1a tC'pn'e clrnlH~ho 
due a 9. cervenee v Chelsea pohfbena.-

P. Dostal byl muzem ic1ealnim, ('rchem s ansi telel1l. kll~zem yzornym a 
eistym a tei literarne cinnYm.-

Po odGhoclu P. Jos. Dostala pl'is(>} do Spilhrillp P. P. Kloss, za .iehoz spra
vy oprn.Yena a pristaYena fara. 

Xyni ridl osadu sv. Vaelava Ye Spillyille p, J. P. Broz j 1\:11'1'5' se "semOZlle 
stara 0 poYZneSelll a rozkvet teto di'h'c tolik zmitane osady, 

Dluzllo take zmlniti se, Zt' V ceske katolicke skole spill vill:.;ke byl lllon
holet~'m cesk~'m ncitelem pan J. J. Kovarik, .ienz se nnrndil 10. Sl'PI1Cl 18,)0. ve 
Vseteei Y kraji bnC1ejoviekem a rokn 1868. pi"ibyl S J'odici svymi do SpillYiIle. 
Rokn 1871. stal se tam neitelem, setrvay v ilrade tom HZ do r. 189:3., kdy nstano-
yen postmistrem. ' 

Rolm 1899. pi"esfdlil se do ~o\'e Prnhy v ~Iilll)l'sote, p)'ijav tam misto 
ncitelske a varhallicke. Tam (10sl1<1 plu·;nhf. .J<'lw SYll .Jo:-ief, l1nl'()zt'n~r 11. cer
yenee r. 1870. ve Spill\'illp, ahsol \'0\'<11 pl'azi'koll kOI1:-i('1'\'ato)' l'okn 1892., a jest 
professorpm honsli lIa "~(lrot1lli kOJIS(If\'<ltO)'j ("TIlt' ~atinllClI COIlSl'1'\'atory of 
Unsie") Y Xew Y()]'kll; hyl tez el(']]()1ll zlIHmeJlO knll·tdCl "Tlll' DClnl1l'enth('r 
Quartettc." 

Po nem Y.vllt-onlly tam SpstrY-llritt'lky, lUll\: lleitt'le: II. DnstflI. \V. Ivory 
a Tinkpr a \' pl'it nl1111e clobe op~t .ison t<1m lleitplknllli :~ St·stl·.\· Z r[)tlll s\'o Frall
tiska. Do :::ikoly ehod! ohyeejne PI'cs 100 detL 

---------0---------

Ze Y osacle tak silne katolicke, .1akoll .1<' obrc spillvillska, myi5lenka "svo
bodomysllla" zapnstila jen slabe koreny, jrst samozrcjmo. 

Svoboc1omyslni krajane zarazili sirr ve Spillvillp spolek "Pevnost' Vlasti" 
(C. S. P. S.), ~dc nec10delali se tam zaclnych uspechu. 
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Msteko Spillville má pes 400 eských obyvatel, ale okolí jeho je hu-

st eskými katol. farmái osazeno, takže, pijdeš-li do oné krajiny, zdá se ti,

jakobys byl nkde n Písku v echách.

Avšak nejenom ve Spillville, ale i v blízkém Protivíne a Fort Atkinson

jsou eské katol, kostely.

eský katol. kostel ve "Forte," jak našinci nazývají Fort Atkinson, posta-

ven byl roku 1875. a pozdji byl pistavn. Téhož roku vystavli katol. echo-
vé též kostel v Protivíne, jehož prvním správcem byl P. Ant. Ambrož, jenž cho-

romyslný po roce odejel do ech a záhy tam zemel. Po té spravoval osadu pro-

tivínskou P. Frant. Vrba, jenž byl vysvcen 14. ervence r. 1889. v Churu ve

Švýcarsku pro dioecesi Dubuque. Byl faráem njaký as též ve Fort Atkinson

a 8 msíc spravoval osadu v Rapidsíeh. Po odchodu P. Frant. Vrby ustano-

ven byl faráem v Protivíne P. J. P. Brož, po nmž opt tam dosazen byl P.

Frant. Vrba, jenž osadu opustil v beznu roku 1906.

Že osada protivínská následkem tchto astých zmn a s nimi spojených

obtíží upadala, není divu. Ba tak to daleko došlo, že mnozí katol. osadníci my-
slili, že osada musí zaniknout.

V této tžké dob pevzal její ízení na rozkaz arcibiskupa P. Rudolf La-

komý, knz v každém smru ádný, bezúhonný, energický a výborný organisá-

tor, jenž by se smle mohl nazývati stavitelem katol. chrám v eských osadách.

Již za svého psobení ve Wisconsinu v této píin se osvdil, a když pišel do

lowy, tu v nkolika málo létech postavil s obtavým lidem esko-katol. ti nád-

herné chrámy a sice v Prairieburgu, Chelsea a konen v Protivíne. Jsou to

kostely v isté gothice stavné, a náklad na každý z nich inil mezi 25,000 a

30,000 dollary. Budou vždy chloubou a ozdobou jména eského do vk budou-

cích a vydávati budou katol. krajanm to nejlepší svdectví o jejich veliké ob-
tavosti.

Píchodem P. Rudolfa Lakomého nastal v rozpadávající se osad protivín-

ské nový život. Všichni osadníci, poznavše ve svém knzi svého upímného píte-
le, rádce a vdce, jenž jim nejen v duchovních, ale i v rzných praktických a ho-

spodáských vcech innoho dobrého vykonal, pilnuli k nmu jako dobré dítky

ku svému starostlivému otci a v krátkém ase pozvedli svou osadu na jednu

z prvních v dioecesi dubuqueské.

P. Rudolf Lakomý narodil se r. 1861. ve vesnice Lutín h. a o. Olomouc.
Vysvcen byl na knžství ve Vídni r. 1887. Roku 1895. pijel do Ameriky a p-
sobil ve Francis Creeku v okresu Manitowoe, ve státu Wisconsinu, až do roku
1900., kdy ujal se duchovní správy eské katol. obce v Oxford Junction v low.

Do školy esko-katol. v Protivíne, jež má na 200 esk3''^ch obyvatel, chodí

130 dítek, jež vyuují 3 Sestry z ádu sv. Františka. Kostel je zasvcen Nejsv.

Trojici.

Ve "Forte" (má 300 obyvatel) byl prvním eským duchovním správcem
již zvnlý P. Frant. Ehrenberger (než ídil osadu spillvillskou). Nástupcem
jeho stal se roku 1885. P. Bohumír Kramoliš, jenž r. 1886. kostel pistavl

;
po-
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l\Iestecko Spillville llIa ph's 400 eeskych ouyvatellI, ale okoli jeho je hu
ste ceskS'mi katol. farm{d"i osazeno, takzl', pfijdrs-li do one kra,jil1Y, zda se ti, 
jakobys byl nckde u Pisku v Ceci1ach. 

---------0---------

Avsak nejenom ve Spillville, ale i v blizkem Protivine a Fort Atkinson 
jsou ceske katol. kostely. 

Cesky katol. koste1 vc "Forte," jak na~inci nazyvaji Fort Atkinson, posta
ven byl rokll 1875. a pozde,ji byl pl'istavcn. TellOz rokn vystaveli katol. Cecho
ve tez kostc1 v Protivine, jehoz iprvnim sp1'avcem byl P. Ant. Ambroz, jcnz cho
romyslny po roce odejel do Cech a zahy tam zemrel. Po te spravova1 osadu pro
tivinskou P. Frant. Vrba, jenz byl vysvecen 14. ce1'vence r. 1889. v Churu ve 
Svycarsku pro dioecesi Dubuque. By1 fararem nejakSr cas tez ve Fort AtkiLson 
a 8 mesict'l spravoval osadu v Rapidsich. Po odchodn P. F1'ant. Vrby ustano
ven by1 fal'arem v Protivine P. J. P. Broz, po ne111Z opet tam dosazen byl P. 
Frant. Vrba, jenz osadu opustil v breznu 1'oku 1906. 

Ze osada protivinska nasledkem tcchto castych zmen a s nimi spojenych 
obtizi upadala, neni divu. Ba tak to daleko doslo, ze mnozi katol. osaclnici my
slili, ze osada musi zaniknout. 

V teto tezke doue pl'evzal jeji fizeni na rozkaz a1'cibiskllpa P. Rudolf La
komy, knez v kazdem sme1'u radny, bezllllOnnSr , energick)r a vS'bornS' organisa
tor, jenz by se smele mohl nazyvati sta "itelem kato1. chramll v ceskS'ch osadach. 
Jiz za sveho p1lsobeni- ve vVisconsinn v t810 l)l'icine se osvedcil, a kdyz prise1 do 
lowy, tn v nekolika maIo letech posta viI s obeta ")'m 1idem cesko-katol. tfi nad
herne ch1'amy a sice v Prairiebnrgn, Chelsea a konecne v Protivine. Jsou to 
kostely v ciste gothice stavene, a n~k1ad na kazdy z nich cinil mezi 25,000 a 
30,000 dollary. Budou vzdy chloubou a ozdobou jmena ceskeho do veln'i budou
clch a vydavati blldou katol. krajanum to nejlep~i sveclcctvi 0 jejich velike obe
ta vosti. 

PHchodem P. Rlldolfa LakomellO nasta1 v rozpada.vajici se osacle protivin
ske novy zivot. Vsichni osadnici, poznavse ve svem knezi sveho npHmneho pHte
Ie, radce a vudce, jenz jim nejen v dnchovnich, ale i v 1'llZn)'ch p1'aktick~'C'h a ho
spodarskyeh vecech mnoho dool'eho vykonaL prilnnli k nemu jako do ore ditky 
ku svemu starostlivemn otci a v kratkem case pozvedli svon osadn na jednu 
Z prvnich v dioecesi dubuqueske. 

P. Rudolf Lakomy narodi1 se r. 1861. ve vesl1icce I~utine h. a o. Olomouc. 
Vysvecen bylna knezstvi ve Vidni r. 1887. Roku 1895. prije1 do Ameriky a pu
sobil ve Francis Creeku v okresu :l\fanitowoc, ve statu ,Viscol1sinll, az do roku 
1900., kdy ujal se duchovni spravy ceske katol. obce v Oxford .Junction v lowe. 

Do sko1y cesko-katol. v Protivine, jOez ma na 200 ceskych obyvatel, chodi 
130 ditek, jez vyucuji 3 Sestry z radu sv. Frantiska. Kostel je zasvecrn Nejsv. 
Trojici. 

Ve "Forte" (rna 300 obyvatelu) byl prvnlrn ccskyrn duchovnirn spraovcem 
jiz zvecne1y P. Frant. Ehrenberger (nez fidil osadu spillvillskon). ~astupcem 
jeho stal se roku 1885. P. Bohumir KramoliS, jenz r. 1886. kostel pristavel; po-
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zdji onemocnv, byl nucen vzdáti se toho místa. Po té byl v katolické nemocnici

v Dubuque. Pozdji byl v Texasu, v St. Louis a nyní je faráem v nové osad
Little Turkey, la., nedaleko Protivína. Po nm byl v osad té faráem P. Frant.

Vrba, jenž dal se do opravy kostela, ale nedokoniv ji, Fort Atkinson opustil.

Hned na to vyhoela tam fara, a osadníci octli se v kritickém, tžkém po-

stavení. Kostel nedostavný, fara vyii,oelá, knze nebylo. V tchto trudných

dobách poslán byl areiliiskui)em dubuqueským do oné osady P. Frant. Kopecký,

o nmž jsme se zmínili pi djinách osady sv. Václava v Cedar Rapids, kdež byl

do té doby faráem. ím liyl P. Rudolf Lakomý j)ro Protivín, tím se stal P.

Frant. Kopecký osad sv. Jana Xepom. ve Fort Atkinson. Svým píchodem po-

Rev. Jan Mai'š;íl(!k.

vznesl tuto osadu. Dokonil opravu kostela, /.a iu'h() vystaviui pkná fara a

ihned pomýšlel též na stavbu potebné katol. školy, tui niž shánl mezi osadníky

peníze, nebo byl si toho vdom, že na škole závisí budoucnost' osady. Jeho isté

a výborné úmysly však nkterými osadníky—hlavn nmeckými (jest to osada

smíšená)—nebyly chápány, a tu rozbolestnn. opustil P. Fr. Kopecký osadu sv.

Jana Nepom. a po njakém ase ustanoven faráem v nmecko-^catol. osad ve

Waterloo. Ta. Tal\ náš eský lid iiiiiraven n jednoho vzorného knze a vlaste-

SeO IHjfny Ceclulv Americk.licA. 

zdeji onemocnev, byilltlt'en yzLliiti se toho 1l11~ta, Po te byl v katolicke nemocniei 
v Dubuque, Pozdeji byl y Texasu, Y St. l.lonisn a llyn1 je far{l.rem v nove osacle 
Little Turkey, la" nedaleko Proti VII1H, Po nem byl v osade te farM'em p, Frant, 
Vrba, jenz dal se do opra\'y kosteln, ale nec1okoneiv ji, Fort Atkinson opnstil. 

Hned na to vyhorpla tHI11 fal'H, a ()sndnit'i octli se v kritickem, b~zkem po
staveni. Kostel nedostcn'en.'-. fal'll "yllOl·l'lil. kneze lwb:'}o. V teehto trudn)'ch 
dobach poslan b:Tl arcihiskupell1 dlliluqllC'sk."m do olle osady P. Frant. KopeckY, 
o nemz jsme se zminili pi"i c1ejinach osnd.,' sv. Y[]clava v Cedar Rapids;' kdez byl 
do te doby farM·em. ('1m b:'l P. Rndolf I../akol11~' pro Protivin, tim se stal P. 
Frant. Kopecky oSClde sv .. JHna :\epom. "e Fort Atkinson. Svym pHchodem po-

vznesl tnto osadu. l)o[;;tllleil OPl'HYll k()stela. Z~I lIelio v.\':o.;ta d!I1H pekllH fara a 
ihned pom)'slel tez IHI st[l dJtl poti"ehne l\<lto1. skoly, IIH II iz shiinel mezi osadll ik." 
penize, nebot' by} si toho vedom. Zl' nil ;:;kole z{l\'isi Ul1clOllC'1l0St' osa<1:', Jeho eiste 
a vS'borne Ilmysl:' vsak ll{>ktl'l'."llli oS[I(llliky-hlaYlle nClIH'ck.fmi (jest to osac1a 
smisena)-nebyl:' ehapiill:'. (\ tn rozbolestnen .. opustil P. Fr. Kopcck~' OSa(l11 S\', 

Jana ~cpom. a po nejakf.1l1 pasr llst[ll1m'('J1 f(lrftrl~m v neIne~lw-)mtol. osade v(' 
'Vate)']oo. Ta. Ti1k lI~S l-l',k~' liel pI'ipI'(1\'PII (l jl'dllOho \'zorl1Pl!o knez(l a ,'lastl'-
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neckého echa. Tam ve Waterloo si Nmci P. Frant. Kopeckého velice váží. —
Nemo proplieta

V dob pítomné je faráem v osad sv. Jaua Nepom. P. Jan Maršálek; je

rodem z Ml. Boleslavi, v echách. Týž nkolik let psobil v echách jako knz
mezi Nmci. Ped nkolika rokj^ pijel do Ameriky. Kratší as psobil v Solo-

n, la., a po té byl faráem ve Veseleyville, N. Dak., kdež velmi blahodárn p-
sobil. Odtud odejel do teplejší lowy a pevzal po P. Frant. Kopeckém osadu

ve Fort Atkinson. Za jeho psobení vystavna velmi pkná, modern zaízená

katol. škola, a fortská osada jako její dv vedlejší sestry—spillvillská a proti-

vínská, vzkvétá pes to, že je to osada smíšená. P. Jan Maršálek je ku všem 3

národnostem (eské, nmecké a irské) krajn spravedliv a v té píin mohl by

býti vzorem rakousk3'm úedníkm v echách.—
Ke kostelu ve Fort Atkinson hlásí se asi 95 rodin eských a pes 40 nme-

ckých; do školy chodí kolem 90 nebo 100 dítek, které vyuují ti Sestry ádu sv.

Františka.

o

Ješt o jedné eské katolické osad v low dlužno se zmíniti, a to o osad
Nanebevzetí Panny Marie v Little Turkey, v okresu Chickasaw. Založena byla

zvnlým P. Jos. Dostálem poátkem roku 1903. První mši konal v novém ko-

stele zmínný knz 1. bezna a poslední 1. ervence zmínného roku. Téhož m-
síce a roku stal se stálým duchovním správcem v Little Turkey P. B. Kramoliš,

dívjší správce ve Fort Atkinson. Osada ta leží asi 12 mil jihozápadn od Spill-

ville a- asi 8 mil jižn od Protivína. Osadníci koupili malý, ale slušný kostel

od methodist, kteí se pozvolna z krajiny té vj^sthovali a své farmy prodali

katol. eclwm.
Celý rozsáhlý kraj, v nmž jsou msteka : Spillville, Protivín, Lourdes,

Fort Atkinson, Little Turkey, železniní stanice Jackson Junction a jiná, jest

obydlen echy, a to vtšinou katol. echy, kteí v této velmi úrodné krajin

domohli se znané zámožnosti a blahobytu. Jsou to praví eští zemani.

V tomto kraji, hust echy osazeném, lze pozorovati i ten zvláštní úkaz,

že svou hospodárností a piinlivostí domohli se echové takového vlivu, že zcela

pirozen vytlaili a posud vytlaují ze stedu a okolí svého jinonárodovce, a

mnozí ti, kteí mezi nimi zstali, a to byli Nmci nebo Irané, se poeštili. Do
esko-katol. škol v tamních osadách chodí dti nmeckých rodi a mluví krá-

snou istou eštinou pes to, že doma v rodin se hovoí nmecky nebo anglicky.

Zde je patrno, co nás echy mže zde zachránit. eská škola, kostel, národní

sebevdomí a hospodáská pevaha, jež je podmínna pilností a spoivostí. Vla-

stenecké fráze, boj proti katol. náboženství a lakotivos tam, kde se jedná o

vzdlání eského dítte v eské škole—národ eský v Americe pochovají !

Konen jest v nepatrné vesnice Saratoze, jež leží v západní ásti okresu

Howard, asi 20 mil od Protivína, eský evangelický kostelík, který bjd vystavn
r. 1894. Kazatelem tam byl pastor Alois Bárta, jenž se narodil r. 1874. v áslavi.

Studoval gymnasium v rodném mst, v Nmeckém Brod a v Kolín. Bohosloví

v New Yorku, byv ordinován presbytei new-yorskou r. 1895.

V okresích Winneshiek a Howard žije na 1000 eských rodin.

o
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neckeho Cecha. Tam ve \Vaterloo si ~el1lci P. Frant. Kopeckeho velice vail. -
Nemo propheta ..... . 

v dobe 'pHtomne je farM'em v osade sv. Jana ~epom. P. Jan Marsalek; je 
rodem z nIl. Boleslavi, v Cechach. Tyz nekolik let Pllsobil v Uechach jako knez 
mezi Nemci. Pfed nekolika roky prijel do Ameriky. Kratsl cas p11sobi1 v Solo
ne, la., a po te byl farM'em ve Veseleyyille, N. Dale, kclez velmi blahodarne P1l
sobii. Odtud odejel do teplejsi lowy a prevzal po P. Frant. Kopeckem osadu 
ve Fort Atkinson. Za jeho p11sobeni vystavena velmi pekna, moderne zafizena 
kato1. skola, a fortska osada jako jeji dye vedlejsi sestry-spillvillska a proti
vinska, vzkveta pres to, ze je to osada smfSena. P. Jan ~Iarsalek je ku vsem 3 
narodnostem (ceske, nemecke a irske) krajne spravedliv a v te pricine mohl by 
bfrti vzorem rakouskym (lrednik1llll v Cechach.-

Ke kostelu ve Fort Atkinson hlasi se asi 95 roclin cesk:)Tch a pres -10 neme
ckych; do skoly chodi kolem 90 neoo 100 cHtek, ktere vyucnji tri Sestry fadu sv. 
F1'antiska. 

---------0---------
.Teste 0 jeclne ceske katolicke osade v lowe c11uzno se zminiti, a to 0 osade 

Nanebevzeti Panny :;\Iarie v Little Turkey, v oluesu Chickasaw. Zalozena byla 
zvecnelym P. Jos. Dostalem pocatkem 1'oku 1903. Prvni msi konal v novem ko
stele zmineny Imez 1. brezna a posledni 1. cervence zmineneho rokn. Tehoz me
sice a roku stal se stalym duchovnim spraycem v Little Turkey P. B. Kramolis, 
drivejsi sprayce ve Fort Atkinson. Osada ta lezi asi 12 mi) jihozapadne od Spill
ville a asi 8 mil jizne od Protivina. Osadnici koupili maly, ale slusnf' kostel 
od methodistii, kteH se pozvolna 'z krajiny te vystehovali a sve farmy prodali 
kato1. Cech.llm. 

Cely rozsah1y kraj, v nemz jsou mestecka: Spillville, Protivin, Lourdes, 
Fort Atkinson, Little Turkey, ze1eznicni stanice .J ackson Junction a jina, jest 
obydlen Cechy, a to vetsinou kato1. Cechy, kteH v teto yelmi li.rodne krajine 
domohli se znacne zamoznosti a blahobytu. Jsou to pravi cest! zemani. 

V tomto kraji, huste Cechy osazenem, lze pozorovati i ten zv1astni 11kaz, 
ze svou hospodarnostl a pricinlivosti domoh1i se Cechove takoveho vlivn, ze zcela 
prirozene vytlacili a posud vytlacuji ze stredu a okoli sveho jinonarodovce, a 
mnozi ti, kteri mezi nimi zllstali, at' to byli Nemci nebo lrcane, se pocestili. Do 
cesko-katol. skol v tamnich osadach chodi cleti nemeckych rodiCll a mhni kra
sno'll cistou cestinon pres to, ze doma v rodine se hoyofl nemecky nebo anglicky. 
Zde je patrno, co nas Cechy muze zde zachranit. Ceska skola, kostel, narodni 
sebevedomi a hospodarska prevaha, jez je podminena pilnosti a sporivosti. Vla
stenecke fraze, boj proti katol. nabozenstvi a lakotivost' tam, kde se jedna ° 
vzdela.ni ceskeho ditete v ceske skole-narod cesky v Americe pochovaji! 

Konecne jest v nepatrne vesnicce Saratoze, jeZ lezi v zapadni casti okresu 
Howard, asi 20 mil od Protivina, ceskfr eyangelickS' kosteHk, kterSr byl y~'stayell 
r. 1894. Kazatelem tam byl pastor Alois Barta. jenz se narodil r. 187-1-. Y (~aslavi. 

Stndoval gymnasium v rodnem meste, v ~emeckem Brode a v KoHne. Bohoslovi 
v New Yorku, byv ordinovan presbytefi ne,v-yorskon r. 1895. 

V okreslch Winneshiek a Howard zije na 1000 cCRkS'ch rodin. 
---------0---------
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Jižn od okresu Johnson, v jeho bezprostedním sousedství, leží okres

"Washington a severozápadn od okresu Johnson, ási 40 mil vzdálí od nho, je

okres Tama.

Do obou tchto okres pibyli první Cechové v létech 1855. a 1856. a po-

átky jejich byly, tak jako všude jinde, velmi krušné. V3''dlk nebylo a penz
se nedostávalo. Pro domácí poteby jezdívali 50 až 60 mil. Obydlí a ostatní

stavby ml každý takové, jaké si dovedl sám zrobit. Nkteí vyhrabali ve stráni

sklep, z dlouhé trávy upletli došky a pokryli jimi otvor. Jiní zase sroubili si

stavení z klad, jež travou a blinou pikryli. Vozy si dlali též sami. Ovšem
nebylo krom obruí na nich pranic ze železa. i\Iouku vyrábli si ob3'ejn z ku-

kuice, melouce ji v kávových mlýncích! a maso opatili si honem. INInozí osad-

níci pivezli sebou pušky z Cech.

Než trplivost' pemže vše. Ubohým krajanm, v okresích tch usaze-

ným, jichž vtšina dímá již spánkem vcným, když byli zakusili dosti bd a

nouze, pinesla rže.

—

Nejdíve pišli do okresu Washington a to do krajiny, kde dnes je eská
vesnika Richmond a nmeeko-eská osada Riverside : Matj Tíska z Kaerova
u Královic na Plzesku, rodina Šmídlova z Vranovic u Radnice, Josef Kroe, též

z Vranovic, Václav Havlík (narozený 20. ervence r. 1831. v Kozlanech, h. a o.

Královice), jenž odsthovav se z lowy roku 1885. do okresu Buffalo, v jižní Da-
kot, ješt roku 1902. na statku svém hospodail. Dále Matj Blecha, z Vrano-
vic, zvnlý již Frant. Line z Horního Stupna. h. a o. Rokycany, Martin Nový
(narozený r. 1822. ve Všenici u Horního KStupna) a Matj Pibyl, jenž pozdji
odsthoval se do okresu Valley v Nebrasce. Vystavl s Josefem Krocem v Rich-

mondu pivovar, který však, jako všechny pivovary v low. když zavedena ve

státu tom prohibice, zanikl. Pibyl tím ztratil všechno.

Roku 1857. pak pibyli Josef Kos a Václav Vorel z Berouna, který, ml
v Riehmondu hostinec a kupecký krám.

(Skoro všichni jsou již na pravd Boží.)

Zmínná vesnika založena byla roku 1858. a leží v severní ásti okresu

Washington, 11 mil severn od jeho okresního msta Washingtonu a 20 mil již-

n od msta lowa City.

Velké nadje byly svéiio asu kladeny v budoucnost" této eské vesniky
prvými osadníky, avšak blízkost' vtších eských osad, zvlášt lowa City a iow-

ská proliibice, která zniila veílceré liostinské živnosti ve státu tom. zavinila,

že i Richmond a sousední osada Riverside zakrnly.

—

Již koncem let šedesátých vystavn v Richmord katol. kostel a jtrvýni i

posledním eským knzem v Richmond byl zemelý P. Petr ^falý, jenž nepo-

hodnuv se s osadník.v, byl nucen Richmond opustit.

Pozdji pak založili tam svobodomyslní echové spolek "Zoru" (Z. C\ B.

J.) a vystavli spolkovou sí.

Také v Riverside, jenž je od Richmond 7 mil na sever vzdáleno, je katol.

kostel, který vystavli Nmci, eši a Irané.

Žil tam dlouhá léta Jan ^Mráz (narodil se 3. ledna r. 1847. v Lažovicích u

Hoovic v pražském kraji), jenž byl jedním z vrných pátel Ladimíra Kiáeela.
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Jizne od okresu Johnson. y jeho J)('zprostl'ednim sonseclstYl, lezi olu'cs 
Washington a severozapadnc ocl okrcsn Johnson, ,\si 40 mil vzclali od neho, je 
okres Tama. 

Do ooon teehto ok1'esi'l prio;vli prvlli Cechove y Ietech 1855. a 1856. a 'po
catky jejieh byl~' , tak jako v~nde jinde, velmi krllsnc. Y~'delkll nebylo a penez 
se nedosta valo. Pro clonulci poti'eby jezdh'ali 50 az 60 mil. ObyclH a ostatni 
stavby mel kaiclSr takove, jake si dovedl ~{llll z1'ooit. Nektefi vyhrabali ve stritni 
skIep, z clloulll~ travy l1pletli closky a pokI'yli jimi otvor. .Jin] zase sronbili si 
staveni z ldacl, jez travOll a hlinon pi"ikryli. Yoz~r si dela]i tez sami. Ovsem 
nebyl0 k1'ome oornel na nieh prallie ze zelcza. ~Iol1kl1 vyrabeli si obyeejne z ku
kurice, melonce ji v kclvovf'ch mlf'11clch ! a ma~o opatrili si honem. ~lnozi osacl
nici pfivezli sebon pusky z Cecil. 

Xei trpelh'ost' premllze v~e. UbohS'm k1'ajanum, v ok1'esieh tech m:iaze
nym, jichz vetsina clfima jiz spankem veenS'm, kdyz byli za1msili closti becl a 
nonze, pI-inesla rllze.-

Nejdi"lve prisH do okresu \Vashington a to do krajiny, kde dnes je eesk'l 
vesnieka Richmond a nemecko-eeska osada Riverside: ~Iatej Triska z Kacerova 
u Kralovie na Plzeiisku, rodina Smidlova z Vrano'dc n Radnice, Josef K1'oc, tez 
z Vranovie, Vaclav Havlik (nal'ozenSr 20. ee1'vence 1'. 1831. v Kozlancch, h. a o. 
Kralovice), jenz odsteho\'av se z Iow:v roku 1885. do okresu Buffalo, v jizlli Da
kote, jeste rokn 1902. lUI, statku svem hospodaril. Dale nIatej Blecha~ z Vrano
vic, zvecnelfr jiz Frant. Linc z Horniho Stnpna. h. a o. Rol\ycany, ~rartin Noyf
(narOZell)r r. 1822. ve Vsenici u HOl'lliho Stupna) a ~ratej Pribyl, jenz pozeleji 
odsU~hoyal se do okresu Valley Y ~ebrasce. Vystavel s Josefem Krocem v Rich
mondn pivoYar, kterS- Ysak, jako vsechny pivovary Y lowe. kdyz tavedena ye 
statu tom probibice, zanikl. Pribyl tim ztratil vsechno. 

Roku 1857. pal\: pribyli Josef Kos a Vilclav VoreI z Beronna, ktt'rS',me] 
v Richmondu hostinec a knpeckSr kram. 

(Skoro vsichni jsou jii na pranle Bozi.) 
Zminena vesnieka zalozrnR byla rolm 1858. a ]pzi \. scn~l'ni casti okl'Psn 

Washington, 11 mil sevcrne od jrho ok1'esniho mesta '\Vashingtollll a 20 mil jiz
ne od mesta Iowa Cjt~r. 

'\~ clke nadeje b~'l~' sveho c-mm kladeny v lmclollcnost' teto crske vcsniek~' 
prv),-mi osadniky, a\'~ak blizkost' vetsich crskS'C'h OSClel. zvlaste Iowa Cit:v a iow
ska p1'ohibice. ktrra znieila ye;kd'C hostillske zivnosti vc stlltn tom. 7oa\'inil<1. 
zc i Richmond a sonsedni osada HiYrl'sidl' 7oakrnely.-

.Jiz kon cem let ;edesM.'·C'h yys1cl\'ell \' Richmond kato1. kostel a pnJm i 
poslednim ceskS'm lmezem v Riehmond byl 7.cml·C'I.\r P. Pctr :J[alS', jPllz Ilrpo
hodmn' se s osaclllik~-, b:d I111Cen Richmond opnstit. 

Pozcleji pal\: zalozili tam svobodomysllli ('eehoye spo]ek "Zorn" (Z. (:. R. 
J. ) a Y~'stayeli spolkoyon sill. 

Take v Riverside, jCilZ je od Rirhmolld 7 mil lla sever yzdalrllo, je katol. 
kost el, kterf' vystaveli ~cmcL Cesi a Trcane. 

Zil tam cllonha leta .Tan :J[l'iiz (l1aroelil sr 3. ledn3 r. ]8-!7. v Laz()"irich 11 

Horovir v prazskem krajiL jl'IlZ hyl jrdllllll Z \'el'!1.,'ph pratrl T;,l(lil11il'(1 Kliic('lll. 



Stát lowa. 363

Ml v Riverside velkou sí, hostinec a byl díve lovkem bohatým. Ale i jej

uinila prohibice chudým. Chd opustil lowu a odebral se do Chicaga, kde se

mu dailo dosti dobe. Nkolik eských rodin žije též ve mstekách Ainsworth

a Wellman.

V okresu Washington žije na 500 eských rodin, ponejvíce rolnických.

Nemají sice A-elkých farem (obyejn hospodaí na osmdesáti akrech)
;
pece

však se jim daí dosti dobe.

Rovnž okres Tania je dosti hust osazen eským lidem, zvlášt jeho jiho-

východní ást'.

Tak je vesnika Vining" ryze eskou osadou, a mezi ní a mstekem Chel-

sea a vesnikou Elberonem žij(> velký poet echv, usazených na pkných far-

mách.

Také v mstech Tama, jež má pes 2.650.obyvatel, Toledu, které je sídlem

okresu s 2,000 obyvately, jsou eské rodiny.

V okolí msteek Traeru a Dysartu v severovýchodní ásti okresu jsou

též osady eské, asi 80 rodin ítající.

—

Do okolí nynjší vesniky Vining pibyli nejdíve Bedich Hubel, Vojtch
Snidr (Šnajdr) a Fr. Beneš, kteí založili výše eenou vesniku, kde je ád "Ka-

rel Jonáš"' (C. S. P. S.) a ád "Vojta Náprstek" (Z. . K. J.), a kde zbudovali si

svobodomyslní Cechové spolkovou budovu.—

•

Pak je tam -eský evangelický sbor, mající 17 len, jenž si vystavl ko-

stelík roku 1893. za 1,000 dollar a faru za 670 dollar. Dne 10. íjna r. 1899.

pipojil se k církvi kongreganí.

Spolky svobodomyslné jsou pak ješt ve mst Traeru (spolek "Hory-

mír" Z. . B. J.), v Toled (ád "lowa" . S. P. S.) a v Clutieru (ád "eští Bra-

tí," C. S. P. S., jenž má svou sí).—

-

V téže asi dob, jako v okolí vesniky Viningu. usadili se první echoré
ve msteku Chelsea. Byli to : Prant. ^Matula, Václav Blažek, Václav Zeman,
Frant. Kolos a jiní.

V okolí Traeru usadil se nejdíve jNIatj Kížek, nyní zámožný muž a r

•kolí Elberonu Václav Kesl a Jan Škarble.

—

Katolití echové v okresu Tama mli nejprve eský kostel poblízku m-
steka Chelsea a na farm "u Trnk," nyní na farm Hynkov (Inek). Roku
1881. vystavli si pak kostel ve msteku Chelsea a zasvtili jej sv. Josefu. Fa-
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Mel v Riverside velkou SlIl, hostillec a byl drive clovekell1 bohat)'lll. Ale i jej 
ucinila prohibice chudf·lU. Chud O'pustil lown a odebral se do Chicaga, kde se 
mu darilo dosti dobi"e. ~ekolik ceskfeh rodin zije tez ve nH~steek{lCh Ainsworth 
a Wellman. 

V okresn 'Yashington zije na 500 ceskf'ch rodin, ponejvice rolnickych. 
Nemaji sice Yelkf'clI fc1l'em (obyeejne hospodal'i na oSll1desati akrech); prece 
vsak se jim dal'i dosti dobre. 

---------0---------

Rovnez okres Tamil .i(' l10sti II nste osazell l-l~skfr111 lidem. zvlaste jeho jiho
v)'chodnl cast'. 

Tak je vesnieka Vining- r.\·ze ceskon osadon. a mezi ni a ll1esteckem Chel
sea a vesllirkon Elberonem zije \'ell~f' pocet Ceehuv. nsazenyeh na peknych far
mach. 

Take Y mesteeh Tarna, jer. 111a pres ~.650 .obyvatel. Toledu, ktere je sidlem 
okresn s 2.000 oby\'atel~·. jsou ceske rodin~·. 

Y oko11 mestecek Traeru a Dysartu \' seveI'ovf'chodlli casti okresn jsou 
tez osady reske. asi 80 rodill citajiei.-

Do okoli l1Yllejsl vesnieky Vining- pl'ibyli nejdl'ive Bedrich Hnbel, Vojtech 
Snidr (Snajdr) a Fr, Bl'lles. ktei-i zalozili vf'se recenou vesn.ickn. kde je rad "Ka
rel Jonas" (C. S. P. S,) a l'ad "Yojta ~aprstek" (Z. C. K. J.)~ a kde zbudovali si 
svobodomyslni Cechove spolkovou bn<1ovn.-

Pak je tam ·ceskf· evangelickf' sbor, majici 17 ~lelll\ jenz si ~'ystavel ko
stelik roku 1893. za 1,000 dollaI'll a farn za 670 dollal'll. Dne 10. rijna r. 1899. 
pripojil se k eirkyi kongregacnl. 

---------0---------

Spolky s,\Tobodolll~'slne jsou pak jeste ve mesU~ Traeru (s'polek "Hor,v
.lir" Z. C. B. J.), '\' Tolede (h~cl "Iowa" (1. S. P. S.) a y Clutieru (fad "Ceiti Bra-
tH," C. S. p, S .. jenz mel sYon sill).- . , 

---------o--------~ 

Y teze asi clobe~ jako Y okoli vesnicky Yiningn. nsadili se prVI11 Cechoye 
ve mestecku Chelsea. Byli to: Frant. )[atnla. Yaelav Blazek. Yaclav Zeman, 
Frant. Kolos a jini. 

V okoli Traeru nsadil se nejdfiye )[atej Krizek. nyni ZamOZI1)T mHz a T 

ikoli Elberonn Yaelay Kesl a Jan Skal'ble.-

0-------

Katolicti Cechove v okresu Tama meli IH'.iIH'\;e ceskf kostel poblizkn INe

stecka Chelsea a na f~ll'me "n Tl'llktl." nyni na fa l'me HynkoYe (In:ek), Roku 
1881. vysta veli si pal\: kostpl ve mrsteekn Clwlsea a zasvetili jej sv. J osefu. Fa-
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ru vystavli roku 18í)2. Za duchovní sju-ávy P. Rudolfa Lakomého vystavli si

katol. osadníci roku 1905. novy, krásný kustei. jenž hyl '1. íjna téhož roku vy-

svcen.

Dvanáct mil vzdálí od Chclsca jest osada Nejsvtj&í Trojice, zvaná "u

Salášk," kterou založil r. 1S74. František láalášek. Téhož roku pak vystavn
malý kostel. Roku 1899. vystavli si však osadníci nový kostely a zasvtili jej

7. záí téhož roku služb Boží.

Dne 3. prosince téhož roku vyhoel však nový i starý kostel. Znovu pi-

kroeno ku stavb vtšího a lepšího kostela, který vysvcen hyl 14. ervna r.

1900.—

Jinou katolickou osadou v okresu Tama jest osada Blahoslavené Panny
Marie na Chlumku u "Pátrána," asi dv míle východn od vesniky Vining.

Hlavní základ k osad té položil Ondej Petrán, který na svém pozemku vystavl

r. 1875. mal}' kostelíek a v závti i slušnou ástku penz zanechal jako fundaci

pro tento kostelíek. Z kapitálu toho zstalo však jen 600 dollar, ponvadž ne-

svdomití lidé a páni advokáti chtli z fundace lví podíl míti a také jej dostali.

—

Konen jest ješt jeden esk}'' katol. kostelík v okresu Tama, a to nedale-

ko pošty Clutier (v townu Carrol), jenž vystavn byl r. 1899. a zasvcen sv. Vá-
clavu. Osadu tuto založili Jan Nechanický, Jan Žmolek a jiní. pro nž byla

cesta do kostela v Chelsea píliš vzdálená a obtížná.

Roku 1900., 12. prosince, ujal se pak správy této osady P. Vine. Opava,

pro nhož osadníci vystavli faru r. 1901.

Knz tento se narodil 26. dubna r. 1870. v Nevosedech u Strakonic. Gym-
nasium studoval v eských Budjovicích a v ^Meinardu v Indiáne, kdež studo-

val též bohosloví. Vysvcen byl r. 1884. Psobiv pak na smíšených osadách

irsko-nmeckých v Kansasu, po té na nov otevené reservaci v okresu Boyd v

Nebrasce, stal se—jak již eeno—duchovním správce]:^ v Clutier. V dob této

jest tam duchovním správcem P. Jos. Gregor.

V osadách v okresu Tama psobili: P. Jan Urban. P. Yv. ?ííikota.a P. Jan

Žlebík.

P. Jan Žlebík narodil se 9. íjna 1843. v obci Zašové, u Val. ^íeziíí na

Morav. Z obecné školy šel do tetí a tvrté tídy hlavní .školy nmecké v No-

vém Jiín. První gymnasijní tídu studoval na nov zízeném gymnasiu Otc
Piarist v Píbore na Morav. V Opav ve Slezsku dokonil studia gymnasijní.

Jako student poádával s eskými professory a studujícími kolloLry divadla jak

v Rakouském, tak i Pruském Slezsku, a budil mezi lidem eským lásku k ei
eské. Vypomáhal prof. Antonínu Vaškovi u vydávání jirvního slezského aso-

pisu pouného a zábavního, zvaného: "Opavský Besedník.'" a svému professoru,

Karlu Kunzovi, u vydávání první ve Slezsku "^íalé mluvnice" pro školy. Po

ukonených studiích na pokyn nyní již zemelého P. Josefa ^lolitora, o^bral se

do Lovan v Belgii, kdež studoval bohosloví.

Roku 1869. vysvtil jej na knžství arcibisku]:) dnbuqueský, lleimessy. u

pítomnosti P. Josefa Molitora, s kterýmž pak se odebral hned do Chicaga, kdež

slavil dne 18. ervence, roku 1869., své prvotiny v chrámu Pán sv. Václava.

Na to odebral se na své psobišt, do Cedar Rajjids. Towa. Odtud pislu-

hoval v duchovních potebách asi ve tinácti, národnostn smíšíMiýcli o^^adách.
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ru Y,YstaYeli roku 1892. Za c1nchonll spr[IY~' P. Rudolfa L;lk()nH~ho \'ystaveli si 
katol. osadnlci roku 190.3. nOI'S', kr1:1SIl." kostel. jenz b,d ::? I'Lilln telwz ro1m vy
syecen. 

Dl'allact mil yzeHH od Chelsl'n jest osada Nejsvetej~i l'rojice, zvami "u 
Salasku," kterou za102il r. 1874. Fl'antispk ~ala;ek. Tehoz rukll pnk. yystaven 
mal§ kostel. Roku 1899. yystuyeli si 1';<1k osac1111ei no,'S- koste] a znsyetlli jej 
,.., 'V't'} v k 1 vlvB v, , {. zan e lOZ 1'0 ?U S uz Je OZI. 

Dne 3. prosince t<~hoz l'oku y~'hol'l'l \';ak noy." i SUll','- kostel. Znoyu pri
kroeeno ku staYbe yetS11Io a 1epslho kostela. ktt~rS' yys\'ecen byl l·t ce1'vDa r. 
1900.-

JinoLl katolickoll osndou \' ok1'esu Tama jest osada Blahoslavene Panny 
Marie na Chlumku u "Petrana," asi (he mile Y.<'chodne od \-('snick~' Yining. 
Hlav1l1 z{ddad k osadc te polozil OlleU'ej Petre111, ktel'S' na s\'em pozelllkn yystaveI 
1'.1875. malfr kosteHcek a v zaveti i slu5nou cc'tstku penez zanecha1 jako fundaci 

. pro tento kostelieek, Z kapitulu toho z11stalo ysak jen 600 c1011al'tl. poneY<ldz n('
syedomiti lide a pc'tni aeIYol\:(11i ehteli z fundnce 1\'1 poelll miti a tnke jej dostali.-

Konecne jest jeste jeden ceskfr katol. kostelik y okresll Tamn. a to l1cdale
ko posty Clutier (v town11 Carrol ) .. ienz yystaven by1r. ]899. a zn,;y~c·pn "v. Va
clavu. Osadn tnto zalozili Jnn XechanickS' .. Jan Zmolek n jill1, pro l1 PZ b.vla 
cesta do kostela v Chelsea prilis vzc1alenc't a ObtiZll;.l. 

Rolm ] 900 .. 12. prosillce, lljal sc pa1\: SPl'<lV~' teto osady P. Vine. Opava, 
pro nehoz osadnici vystaveli fnrn r. 1901. 

Knez tento se nal'odil 26. d11bna 1'.1870. v Xeyosrdech n Strakonic. G~'m

nasinm st11dova1 v Cesk.<rcl.l Bnde,ioyiclch a v ::.\Ieinardll y TndiHne, kc1ez studo
yal tez bo11os10v1. Yysvecen byl l'. 1884. P{lsobiv pak na sml~enS'('h osadach 
il'sko-nemeckfrch v Kansasn. po te na nove otevrene l'escl'vaci v okl't>sn Boyd v 
)Jebrasce, stal se-jak jiz reeeno-dnchovllll1l SPl'<1vC(,IV y C]nticl'. Y c1 0be teto 
jest tam dnchovnim spravcem P. Jos. Gregor. 

V osadach v o1\:1'esn Tama pllsobili: P .. Jan Urball. P. Fl'. "J[ikota.a P .. Jan 
Zlebelk. 

P .. Jan Zlebeik na1'odil se 9. l-ijna 184:3. Y obei ~a~o\"P. n Ynl. ::'\[pziHc1 11a 
l\Iorave. Z obecne skoly sel do tfeti a etyrte tric1y hlaYl11 sko1~' 1l0mecke y No
vem .JiClne. PrYn! gymnasijnl tr'idn stnd(wal lla 1l0\'e zl-lzenem g'ymnasi u Otcll 
Pial'istfl v PHbore na ~Iorave. Y Opave ve Slezsku c1okoneil stndia g.n11l1asijni. 
Jako student porflllflval s ceskS'mi prof(~ssory a stnc1n,ilclmi kolIc!.!"y cli,'aella jak 
v Rakouskem, tak i Prnskem 81ezsk11, a budil mezi lidem ceskS'm laslm k reei 
eeske. Vypomahal prof. Antoll11111 Yaskovi 11 v~'clanlni pn'ulho slezskeh o easn
pisu poucneho a z{tbavniho, zvaneho: "Opavsky Bpsl'c1nik.'" 11 SV611111 p1'ofe880ru. 
KarIn Knnzovi, u v~'clavanl pl'v11i ve Slczskn ":\Iale llllnvnice" pro sknl~-. Po 
ukoncenfch stuclil('h na pokYI1 n~'ni jiz zrmrl'leho P .. Joscfa ::.\[olitol'a. odpbral se 
do Lovane \' Belgii, kdl'z stndoval bohoslov1. 

Rokn 1869. vysvetil jej na knezstYl arcibisknp d111mqneskS'. TI('nnessy. 11 

pritomnosti P .. Josl'fa :Jl01itora. s kter,('mz pak se odebl'al hned do (,hieag-a. l\.(ll'z 
slavil dne 18. ce1'\'l' l1ce. roku 18fi9 .. sve pryotiny \" ehramu Pc'tlle SV. V{)C'](lV<1. 

Xa to ocl ehral se n~ sye ptlsohi~t~, do ("I'dar Rapids. Town. Ocltnd pl'isln
hoval y clnch tlYnleh potrl'h{leh ;]si YC trinrleti, ll;ll'nclnns tne slllj~eIlY('h o<.;ac1iJrh. 
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P. Jan Žlebík patí k prvním prkopníkm na vinici Pán v low. Postavil a

dostavil s osadníky devt kostel, ti fary a školu.

Tehdy byla missionáská práce velice obtížná. Cest nebylo, asto P. Jan

Žlebík bloudil po neznámých prairiích ve snhové boui, pi vichru a ukrýval se

ledakde na bídné farm. Jindy opt povodn odnesly mosty, a tu býval v ne-

bezpeí na zemi i na rozvodnných ekách. Nebylo tehdy tolik železnic jako

nyní. Cestovalo se bu poštou neb vlastním potahem až 40 mil daleko. Není

tedy divu, že pi takové námaze v teskuté zim, neb v žáru slunením trpla

jeho tlesná soustava, až konen tento jinak statný knz podlehl. K nemoci

tlesné pidružila se choroba duševní, s níž zápolil více mén po celé tvr století.

Až dosud nalézá se v nemocnici Sester Milosrdenství Božíiio na odpoinku v

Davenport, lowa.

Po P. Janu Žlebíkovi stal se faráem v Chelsea P. Fr. Chmela a P. Petr

Kloss, jenž pebýval v Chelsea a dojíždl do nkterých ze zmínných kostel.

Narodil se 19. ervna 1863. v Peškov u Unova na Morav. Studoval gymna-

sium v Olomouci a v Litomyšli a bohosloví v Olomouci a v Lovani. Vysvcen
byl v Brn pro dioecesi leavenworthskou ve státu Kansasu, r. 1887. Psobil

nejprve v Kansasu, v Marak a uba, potom v ^Minnesot (ve msteku Jacksonu,

v okresu téhož jména) a po té v Chelsea. Od 1. ervence 1903. byl faráem ve

Spillville, kdež pobyl krátkou dobu. Odtud odejel na slováckou osadu v Chi-

cagu, 111. a konen na slováckou osadu v Bellair, Ohio.

Dne 19. záí r. 1908. zemel v nemocnici Panny Marie v Ciucinnati, Ohio.

Po P. Petru Klossovi pišel do Chelsea P. Jos. Dostál, jenž tam našel

v chladných vodách eky lowy smr, o emž jsme již díve psali. Po nm, jak

již uvedeno, vedl správu oné osady P. Rudolf Lakomý, a v pítomné dob p-
sobí v osad sv. Josefa v Chelsea a v okolních missiích P. K. Dragoun, jenž tam

pišel z Kansasu, o nmž v djinách tohoto státu pojednáme.

V okresu Tama žije pes 500 eských rodin.

eskou osadou je také Oxford Junction, v okresu Jones. který sousedí

s okresem Linn.

Do krajiny, kde nyní msteko Oxford Junction leží. pišli první Cechové

roku 1855. Jsou to: Frant. Beránek ze Džbánova v echách, Frant. a M. B.

Vosobové z Kluk u Písku, Václav Jílek (narozený r. 1813. ve Džbáuov u Vy-
sokého Mýta) a Václav Vilímek, jenž se narodil r. 1823. v Kostelci n. Orlicí.

Koncem let padesátých založili tam s Nmci a Ameriany místo Oxford
Mills, v jehož budoucnost' kladeny veliké nadje. Místo to však zakrnlo, jak-

mile založeno bylo severn v jeho blízkosti msteko Oxford Junction. které má
dnes asi 800 obyvatel.

Ve msteku tom žije pes 30 eských rodin, v okolí jeho však je pes 200

rodin, kterým se na farmách dobe daí.

Svobodomyslná strana zarazila tam ád "Budoucnost' " (Z. . B. J.) a so-

kolský sbor "eský Lev," jenž ale ubožák záhy hlady zhynul.

Jan Habenicht. — Djiny echv Amer.
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P. Jan Zlebcik patH k prvnim prukopnikum na vinici Pane v lowe. Postavil a 
dostavil s osadniky devet kostelu, th fary a skolu. 

Tehdy byla missionarski price velice obHina. Cest nebylo, casto P. Jan 
Zlebclk bloudil po neznamych prairiich ve snehove bouri, pl'i vichru a ukryval se 
ledakde na bidne farme. Jindy opet povodne odnesly mosty, a tu byyal v ne
bezpeci na zemi i na rozVOdnen)TCh rekach. N ebylo tehdy tolik zeleznic jako 
nyni. Cestovalo se bud' postou neb vlastnim potahem az 40 mB daleko. Neni 
tedy divu, ze pH takove namaze v treskute zime, neb v zaru slunecnim trpela 
jeho telesna soustava, az konecne ten to jinak statny knez podleh!. K nemoci 
telesne pfidruzila se choroba dusevni, s niZ zapohi vice mene po cele ctvrt' stolet~. 
Ai dosud naleza se v nemocnici Sester ~Iilosrdenstvi Boziho na odpocinku v 
Davenport, Io\'m. 

Po P. Janu Zlebcikovi stal se fararem v Chelsea P. Fr. Chmelar a P. Petr 
Kloss, jenz prebyval v Chelsea a dojizdel do nekterych ze zminenych kostelu. 
Narodil se 19. cervna 1863. v Peskove u Uncova na ~Iorave. Studoval gymna
sium v Olomouci a v Litomysli a bohoslovi v Olomouci a v Lovani. Vysvecen 
byl v Brne pro dioecesi leavelHvorthskou ve statu Kansasu, r. 1887. Pllsobil 
nejprve y Kansasu, v ilIarak a Cuba, potom v ~Iinnesote (ve mestecku Jacksonu, 
v okresu tehoz jmena) a po te v Chelsea. Od 1. ceryence 1903. byl fararem ve 
Spillville, kdez pobyl kratkou dobu. Odtud odejel na slovackou osadn v Chi
cagu, Ill. a konecne na slovackou osadu v Bellair, Ohio. 

Dne 19. zaH r. 1908. zemrel v nemocnici Panny :Marie v Cincinnati, Ohio. 
Po P. Petru Klossovi prisel do Chelsea P .. Jos. Dostal, jenz tam nasel 

v chladnych vodach reky Io'\Y~' smrt', 0 cemz jsme jiz dHve psali. Po nem, jak 
jiz uvedeno, vedl spravu one osady P. -Rudolf Lakomy. a v pHtomne dobe Pll
sobi v osade sv. Josefa v Chelsea a v okolnich missiich P. K. Dragoun, jenz tam 
prisel z Kansasu, 0 nemz v dejinach tohoto statu pojedname. 

V okresu Tama zije pres 500 ceskfch rodin. 

---------0---------
Ceskou osadou je take Oxford Junction, v okresu Jones, kter~' sousedi 

S okresem Linn. 
Do krajiny, kde nyni mestecko Oxford Junction lezL pfisli prvni Cechove 

roku 1855. .Json to: Frant. Beranek ze Dzb{moya y Cechach, Frant. a ~L B. 
Vosobove z Kluki'l u Pisku, Vaclav Jilek (narozeny r. 181:3. ve Dibanove u Vy
sokeho ~fyta) a Vaclav ViHmek, jenz se narodil r. 1823. v Kostelci n. OrlicL 

Koncem let padesatych zalozili tam s Xemci a Americany misto Oxford 
Mills, v jehoz budoucnost' kladellY vehke nadeje. ~Iisto to vsak zakrnelo, jak
mile zalozeno bylo severne v jeho blizkosti mestecko Oxford Junction. ktere rna 
dnes asi 800 obyvatel. 

Ve mestecku tom zije pres 30 cesk~'ch rodin. v okoli jeho vsak je pres 200 
rodin, kterym se na farmach dobre daH. 

---------0---------
Svobodomyslna strana zarazila tam fad "Budoucnost''' (Z. C. B. J.) a so

kolsky sbor "Cesky Lev," jenz ale ubozak zahy hlady zh~·nu1. 
Jan Ha.benicht. - Dejiny Cechuv Amer. 



3lH) Djiny echv Amerických. ^
Katolití echové v Oxford Jimction patili nejprve k taniuímu irskému

kostelu. Teprve i)i'íehodem V. Jos. Dostála, .i<'nž do té doby l\vl kaplanem v irské

osad v Norfolk, Nebr., odkudž konal po okolních eskýeh osadáeli missie, osa-

da oxfordská se ro/dlila, a katolití eehové ]iod ízením jeho vystavli si pkný
kostel, zasvcený l^ožskému Srdei Pán. Veliké obtavosti nemnohých rodin

tanmích jest eo dkovati, že i pkná fara v krátkém ase l)yla vystavna. K osa-

d této náleží též missie v Prairieburgu.

Když pak P. -Jos. Dostál jioslán byl arcibiskupem do Si)illville. Towa, pe-

vzal ízení oxordské osady P. Václav Koerner. Po lu^m tam i)iisobili : P. Flo-

rian Švrdlík. nyní fará v Cedar Rapids, la., P. Rudolf Lakomý, kterýž byl v

prosinci r. 1908. odtud dosazen do Chelsea, la., a nyní je faráem v Protivíne.

P. Vincenc Opava, jenž ped tím spravoval osadu v Clutier, la., a nyní je fará-

em v Garner a Duncan, la. Na jeho místo do Clutier pišel p. Alois Kolá z

Chicaga, 111. Krátkou dobu byl faráem v Oxford Junetion též P. Frant. Vrba.

Nyní úspšn pi°isobí v eské katol. osad v Oxford Junetion mladý, energický

knz, P. Tomáš Ballon, rodem Moravan, jenž jako knz psobil v dioecesi brnn-

ské a ped nkolika roky pijel do Clevelandu, odkudž po krátké dob povolán

do Oxford Junetion, a ju^-idlena mu missie Prairieburg, la. Za jeho správy ob
osady utšen vzkvétají. V poslední dob zídil P. Tomáš Ballon pi osad Nej-

svt. Srdce Pán esko-katol. školu.

Okolí msteka Oxford Junetion je veleiirodné a eští tamní farmái jsou

velmi zámožní; ovšem i oni mli kruté, tžké zaátky. Také obchodníci v m-
steku se tší znanému blahobytu a ve správ jeho mají rozhodující slovo.

K rozkvtu msteka nejvíce pisply dráhy, jež tam kižují a pálí píle, šetr-

nost' a poctivost' eského lidu pisthovalého.

]\renší eské osady, od 20 do 100 rodin ítající, ve státu low jsou pak

ješt: v mst Belle Plaine v okresu Bentonu, kde je ád "Kruh bratrstva" (.
S. P. S.) a kam pibyli nejdíve Jan Hubka, Jan Loevenburg, Jan ervený, Vá-

clav Hubl a Fr. E. Záleský, jenž narodil se 13. ledna r. 1845. v Suché u Litomy-

šle, který se ujal opuštného Ladimíra Klácela. V mst Marshalltown, v okre-

su Marshall, kde zarazili našinci ád "Vzbuzení Skalního Ducha" (. S. P. S.).

Ve vesnici Quarry, v témže okresu, v jejímž okolí jsou kamenné a mramorové

lomy, kdež na spracování mramoru echové pracují. V okolí msta Maquokety,

jež má 3,850 obyvatel a vesnice Baldwinu, v okresu Jacksonu, v nmž usadili se

nejprve Jos. Kobza, Fr. a Václav Prokopové, Jos. Šeda a Jan Rott a v okolí m-
steka Pocahontas, v okresu téhož jména.

V mst Pocahontas a v okresu téhož jména usadilo se po roku 1870. n-

kolik eských rodin, k nimž pozdji pisthovaly se ješt jiné ze starších iow-

.ských osad, jež na to utvoily samostatnou esko-katolickou osadu ssv. Petra a

Pavla v mst Pocahontas.

Ped zmínným rokem širé kraje okresu Pocahontas byly vbec nullo osa-

zeny, a pouze bohatí dobytkái z Chicaga vypásali na prairiích tamních obrovská

stáda skotu, jejž vykrmený na porážky do Chicaga dováželi. Roku 1872., kdy

kraj se zaal rychle osazovat, setkáváme se tam s prvním Cechem—Jost^fera Stou-

ntJv JJejiny Uecldlv Americkych. 

Katolicti Cechove v Oxford JlIDction patl'ili llejpn'c k talllllllllll irskemll 
kosteln, TC}Jl':I,'l' pl'lehodclll P .. Jm.;. Dostrda, .it·llZ do te c1uuy byJ kn'P1;1l](1J11 v irske 
osade v ~orfolk. ~l'h)'., oclkmlz ]{()llaJ po okolnlch c('sk.<'l'h oSHtl(leh missit', 11'80-

da (}xfol'dskil St' )'t)zdelil;l. Cl kHtO]il-ti ('l'l'hove pod H;':;t ll1lm jeho vysb1\'eli si pekll)' 
kostrL zaS\'~eell~' Bozskclllll Sl'dei Pilnc. Ye]ike obetavosti 1l1'11111oh),'l'h rodill 
taJ1llllch .ipst co de]wvclti, z<' i prIma fnrn \' kn1tkem ;:;ClS(, 1>."](1 vystnvPIlCl. K OS<I

de teto l1ail·zf tez lllissit' v Prail'iebnrgu. 

1\:c1yz pak P .. Jos. Dostiil posl(J]] b~'l Cll'l'ibisJ,n}l<'1l1 do Spilh·i1!t·. Iowa, pi"(\~ 

\'za] l-lzl'ni oxfonlske nsac1y P. Vadav KOt'l')Wr. Po llellJ talll ptlsohili: P. Flo
rian :::;"rc1lik. n~'))l fadt, \' C('dar Rclpids, la., P. Rndolf Lakolll~r, h:tC'l'S'Z byl v 
prosinci 1'. HlO:3, odtnd dOSaZl'1l llo Chelsea, la., a l1~'nf .it' far5h'lll v Protivine. 
P. ViJ](>(lllC' 0pilya, jenz -prrd tim spravoval osadll v Clutier, la., a ]]~'ni je faril
t'C111 Y Garnpr a Dnncall, Ta. Na jt'ho misto do ClutiC'l' pris('I p. Alois Koliir z 

Chicag-a, Ill. Kratkou dohn hyl faral'C'll1 v Oxford In]]ctlon tez P. Fl'ant. Vrbn. 
~y)]i Ilspesne pi'u;obi v ceske katol. osac1e v Oxford Jnllctioll 1111ad~T, energieky 
kllez, p. Toma~ Ballon, 1'0c1em l\Iorayan, jrnz jako knez plolsobil v dioC'('('si brnen
ske a pr('d nekolika rol{y pl-ijc] do ClevC'landn, odlmcH po kratke clobe povolan 
do Oxford .Junction, a pi"idelena mll lllissie Prairieburg, Ia. Za jC'ho spra.v)' obc 
osady ntes(,lle vzkyetnjl. V posleclni dobe zHc1iI P. 'Tomas Bal]on })ri osade Nej
svet. Src1ce Pilne cesko-katol. slw]n. 

OkoH mestC'cka Oxford .J nnction jc veIC'ilroc1ne a cestl ta111nl farmari json 
v(>]m1 z:mlOzni; ovsrm i oni meli kl'nte~ tezke zacMky. 'rake obchodniei v me
stec]w l'(' te~l znaenelllll hlahohytn a yr sprave jeho maji rozhoc1njici s]ovo. 
K )'ozkvt-tn mestct-ka nejvlcC' pi'ispely dl'ah~', jd tam kr'lznji a pal{ pile~ srtr-
nost' a poctivost' erskeho Iic1n pl'istehovaleho. . 

---------0---------
~Ipnsi cC'ske osaLly, oel 20 do 100 rollin cltajici. YC' stMn Io,,'e jsou pak 

jest~: v meste Belle Plaine \' okresn BC'ntonn, kc1e je Hld "Kruh bratrstva" (C. 
R. P. S.) a kam pi'ib~'Ii nrjdj"l\'c .Jan nubka~ .Jan Loevenhnrg, Jan CervrnSr, Va
clav lluhl a Fl', l<i. Zitlesk~', jClIz narodil se 13. Iedna r. 1845. v Snche 11 IJitomy
sIc, ktcl',v' f;(' lIjaI opll~tencho L,Hlil1llrn Kl[lce]a. V meste Marshalltown, v okre
Sll l\lal'sha]L kdC' zara;.:;ili nasillC'i i'all "Yzbnzelll Sh:alniiJo Dllcha" (C. S. P. S.). 
Ve v(,slli~i Quarry, v tel1lz(' okrcsll, v jejimz okoli jsou kamcnne a mramorovc 
IO)IJ~r, kdE'z na spl'aeoviini lllr<lmOrll (~C'cho\'e pracnji. V oko1l mcsta Maquokety, 
j('z lll:t :~,850 ohyvate] a vrsllil'e Baldwinu, v okresn .J acksolln, \' nem7. llf~adi]j se 
l1f'jpr\'(' .Jos. Kohza, Fl'. a YaeIav Prokopovc., .Jos. Seda a .Jan Rott a " okoli mc
stpeka Pocahontas, v olursll teho7. jmenCl. 

V meste Pocahontas a \' Okl'C'fill tehoz jmenn nsadilo sr }1O ro1m 1870. ne
kolik r('~k~'C'h rodin, k l1imz roztll-ji pl'istehovaly se j('stp j1nc ze stars)ch iow
sk:\'r~h osad, jPz lla tn lltYorily samostatnoll eesko-kato]irh:Oll osadn ssv. Pdra n 
Pav1a \' mrstp POl'<lhoJltas. 

]»'('d ZIllIIlPllS'1ll rokrlll ~iJ'e kl'aj(' ()krrsll Poeahontns byl,\' \,tlhrc mftlo osn
z('ny, a pOllze hohatl (l ohytkai"i z C'hienga vYP[lsa1i ])(1 prairilch talllJll('h ohrovskfl. 
stitda sli:otll, j('jz vY]UJ1lCI1)' nil porilz}{y do Chieaga c10V[IZpli. Ho]w lS7~., luly 
kraj sr za ~al )',\'(,11](' osnZO\,ilt. sdld\v[IllJ(' St' tam s prvllllll (irr'hrm-.Jospf(lm StOll-
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iilem, který se tam pisthoval z Tama okresu, lowa. Za ním r. 1874. pistho-
ral so od Spillville. la.. .Alatj Bartoš. Od Chelsea pišel tam František Ilronek

a za tmito rychle se svými rodinami pišli Prant. Srnec. Josef Posekaný, Vít
Payer, Karel Nmeek, Lukeš a jiní a jiní.

Tito katolití krajané shromažd"ovali se k modlitbám do svých chatrných
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lilem, ktel'."· sc tam pl'istehoyal z Tmna okre~ll. Iowa. Za nim r. 1874. pristeho. 
Tal Se all ::)pillyille. la., .JlaU~j Bartos. Od Chdsea pl'ispl tam Fl'antisek Ilronek 

a za temito rychle se SY)Tll1i rodinami pl'i;li Frant. Srnec. Josef Posekan5', Vit 
Payer, Karel ~emecek, Lukes a jini a jill!. 

Tito katolicti krajane shromaze1"OY<lli sp k Illodlitbam llo SyS'ch ehatrnych 
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píbytk a pozdji teprve docházeli na služby Boží do kostela, který si spolen
s Irany a Nmci vystavli. Dlouho k nim nezavítal žádný eský knz, až teprve

r. 1891. obdrželi svého eského knze v osob P. J. P. Brože. Jen asi dvakrát

ped ním zavítal do Pocahontas dnes již zemelý P. Frant. Sulák, S. J.

P. J. P. Brož ml na této osad velmi mnoho práce, nebo musel tem ná-

rodnostem : echm, Nmcm a Iranm pisluliovati. Krom toho byly tamní

pomry bídné; farmái poáteníci byli všichni zadluženi, úrod}^ byly slabé,

ceny za obilí nízké, cest a drah nebylo, a chtl-li nkdo nco odprodati, musel

20 až 30 mil povozem jet do msta. A pece P. J. P. Brož vydržel na míst tom

v tch nejhorších dobách až do r. 1895. Roku 1892. postavili mu osadníci faru.

Po jeho odchodu stal se duchovním správcem v této osad Nmec, P. W.
A. Pape-. Za tohoto knze pišlo k rozdlení katolické osady. Nmci a Irané
zídili si osadu pro sebe a ponechali Cechm starj' kostel a faru pod dosti tžký-

mi podmínkami. Nmci a Irané podrželi si všecky vytžené peníze z osadních

bazar, školní budovu si odsthovali, a Cechové jim museli ješt $600 doplatit.

K eskému kostelu a fae náležely ješt ti loty.

Za prvního eského duchovního správce této osady ustanoven byl P. V.

Antonín Duda, který tam 7. ervna 1901. jako fará pijel.

P. V. Ant. Duda narodil se dne 11. ervna roku 1871. v Hostících u Výško-

vá na ilorav. Studoval v arcibiskupském chlapeckém seminái v Kromíži,
pak na gymnasiu v Perov a Rychnov nad Knžnou. Bohosloví studoval v

Lovani v Belgii. Na knze byl vysvcen dne 29. ervna r. 1895. a poslán byl do

dioeeese omažské, v Nebrasee, kde psobil až do roku 1900., kdy byl pijat na

žádost' P. Jos. Dostála, dne 4. ledna 1901. do arcidioecese dubuqueské, arcibisku-

pem J. J. Keanem, a poslán byl na výpomoc do Independence, Buchanan Co.,

lowa, kde se zdržel pouze pt msíc, a byl pak ustanoven v Pocahontas, lowa,

duchovním sídlícím správcem eským nov založené a samostatné eské osady ka-

tolické ssv. Petra a Pavla.

Za duchovní správy P .V. Ant. Dndy osada Pocahontas i pi rzných obtí-

žích krásn pokrauje. Kostel a fara byly opraveny, dluhy uplaceny a nyní ten-

to starostlivý duchovní správce snaží se postaviti osadní esko-katol. školu, jež

by byla pevným základem oné mladé osady, k níž se hlásí na 75 rodin, jež každým
rokem vzrstají.

V okolí ]Moorland, kamž P. V. Ant. Duda dojíždí, je asi 9 katol. eských
rodin na farmách usazených. Ve mst Spencer jsou 4 eské rodiny, z nichž

dv se hlásí k víe otc sv3'-ch a roztroušen jsou usazeny asi 4 eské rodiny.

Dále jsou nkteré eské rodiny ve msteku Clear Lake, v mst Sioux

City, ktoré má pes 33,400 obyvatel a leží v okresu Woodbury, a pak ve mst
Fort Dodge, jež má 13,300 obyv. Tam je ád "Fort Dodge" (Z. . B. J.).

V okresu Hancock, la.. mezi msty Garner a Britt, usazeno je kolem ves-

niky Dxincan asi 70 eských rodin, jež tém všechny pes to, že teprve od roku

1901. mají svého eského knze a svj kostel, zstaly vrny své katol. víe. Kra-

jané tamní pisthovali se do okresu Hancock hlavn od Spillville a Fort Atkin-

son. Jsou tam usazené rodiny: Hfjlíknva, Tfišova, Mrázova, Lorencova, Hrubé-
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pHbytki'l a pozdeji teprvc doclHlzeli na slnzby Bozi do 1\ostela, ktery si spolecne 
s Ireany a Nemci vystaveli. Dlouho k nim nezavltal Hldny cesky knez, az teprve 
r. 1891. obddeli sveho ceskeho lmezc v osobe P. J. P. Broze. Jen asi dvaknlt 
pred nIm zavltal do Pocahontas dnes jiz zemrely P. Frant. Sulak, S. J. 

P. J. P. Broz mel na teto osade velmi mnoho prace, nebot' musel trem na
rodnostem: Cechum, Nemci'un a Ircani'lm ·prislnhovati. Krome toho byly tamni 
pomery bidne; farmari pocatecnici byli vsichni zaclluzeni, urody byly slabe, 
ceny za obili nizke, cest a dl'ah nebylo, a ch tel-Ii nekclo neco odprodati, musel 
20 az 30 mil povozem jet do 111esta. A prece P .. J. P. Broz vydr.zel na miste tom 
v tech nejhorsich dobach az do r. 1895. Roku 1892. postavili mu osaclnici faru. 

Po jeho odchodn stal se <.1nchovnim spr[tvcem v telo osade Nemec, P. W. 
A. Pape" Za tohoto kncze prislo k rozcleleni katolicke osady. :Nemci a Ircane 
zfidili si osadn pro sebe a ponechali CeChtlm stary kostel a farn pod dosti teiky
mi podminkami. Nemci a Ircane poddeli si vsecky vytezene penize z osadnich 
bazaru, skolni budovn si odstehovali, a Cechove jim museli jeste $·600 doplatit. 
K ceskemu kosteh:t a fare naleiely jeste ifi loty. 

Za prvniho ceskeho duchovniho spd,vce teto osady ustanoven byl P. V. 
Antonin Dllda, kterS' tam 7. cervna 1901. jako farar pl·ijel. 

P. V. Ant. Duda ~larodil se dne 11. eervna roku 1871. v Hosticich n Vysko
va Da 1\1 ora ve. Studoval v arcibisknpskem chlapeckem SemiDaI'i v Kromel-lii, 
pak na gymnasin v Prerove a Rychnove Dad Kneznon. Boboslovi stndoval v 
Lovani v Belgii. Na kncze byl vysvecen dne 29. cervna r. 1895. a poslan byl do 
dioecesc omazske; v Nebrasce, kde pusobil az do roku 1900., kdy byl prijat na 
zadost' P .. Jos. DostcUa, dne 4. ledna 1901. do arcidioeccse dubuqncske, arcibisku
pem J .. J. Keanem, a 'Poslan byl 11a V)'11011l0C do Independence, Buchanan Co., 
Iowa, kde sc zdrzcl pouze pet meslcll, a byl pal\: l1stanOYen v Pocahontas, Iowa, 
dllchovnim sidlidm spraycem ceskS-m nove zalozene a samostatne ce~ke osady ka
tolicke ssv. Petra a PavIa. 

Za dnchoyni Sprayy P .V ... Allt. Dudy osada Pocahontas i pI'i rtlznych obti
ztch knlsne pokracuje. Kostrl a fal'a b~'ly OpraY('llY, c1111hy l1plaecny a nyni ten
to starostliyS' dnchovnl sprclYc(' snazi s(' postayiti osac1ni cesko-katol. ~koIl1, .lei 
by byla pevnym z[tldadem one mlade osady, k nii se hlasi na 75 rodin, jei kazdym 
rokem vzrl1staji. 

V okoli ~Ioorlanc1 , kamz P. Y .... \11t. Dl1da dojixdi, je asi 9 ka to1. cesl\:ych 
roc1in na farmach nsazrn:{-ch. Y c meste SpenC'er json 4 ceske 1'o(1iny. z nichz 
che sc hIast k yire ote11 sV)Teh a roztrollsene json nsazcny asi -1 eeske rodiny. 

D[t1e json neJd pre ceske l'odiny YC ll1l>steekn Clear Lake, Y meste Sioux 
City, ktrre m[l 'pres 3:1.400 obyYat(>HI a lczi Y oh:re811 ,Voodbury, a pak ve mestc 
Fort Dodge, jez m[, 1:1,:100 obyv. Tam.i(> l'ad "Fort Dodge" (Z. C. B. J.). 

V okresu Hancock, Ia .. 11wzi mesty Garnrr a Britt, l1sazcno jc kolem ves
nicky Duncan asi 70 ceskf-ch rodin, jrz temH vsrchny pres to. xc teprve od rokn 
1901. maji Sycho rrskt~ho knez(> a 8"1\] k08tr1. z{u;taIy yerny sve kato!. yire. Kra
jane tamn! pl'istrhovali sr do Okl'!'Sll ITanc·or1\: hlaYl1c od Spillvillp a Fort Atkin
son .. Json tam llsaZ(>I}(~ rodiny: ITf'jlikoYa , T{lS0y(1. ~frazoya, TJorel1coya, Hrnbc-
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sova, Houdkova, Málkova, Nedvdova, Kopákova, Formánkova, Cuínova, Fa-

ladova, Velíkova a jiné, k nimž nkdy dojíždíval P. Fr. Šulák S. J., aby jim e-

sky kázal a je vyzpovídal. Pozdji zavítal mezi n nkterý eský knz, až ko-

nen P. Jos. Dostál s nkterými osadníky vymohl na arcibiskupu v Dubuque, že

se tamní katol. echové mohli v osadu sorganisovat a postavit si kostel.

Koste! sv. Václava a fara v Duiican, lowa.

Roku 1899. po prvé zavítal mezi n eský uitel, H. Dostál, a vycviil

mladou generaci v náboženství, v eském tení a psaní a se svým bratrem, P. Jos.

Dostálem, založil tam íslo spolku "Katol. Dlníka," jenž nj-ní má na 50 len.
To byl poátek esko-katol. osady v Duncan, la. lenové spolku "Katol. Dlník"

a velice obtavý díve založenj''' spolek žen
—
"Rženecký spolek"—ítající pes

30 údky, s ostatními tamními osadníky piln na zapoatém díle pracovali, vy-

stavli si kostel sv. Václava a pozdji faru za stálého již svého duchovního správ-

ce, P. J. P. Brože. Od roku 1905. horliv mezi tamními osadníky psobí P, Vin-

cenc Opava, jemuž je pidlena irská osada v mst Garner, jen nkolik málo
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soya, Houdkova, .Malkova, Nedvec1ova, Kopackova, Forrnankova, Curinova, Fa
ladova, Velikova a jim§, k nirnz nekdy dojizdival P. Fr. Sulak S. J., aby jim ce
sky kazal a je vyzpovic1al. Pozc1eji zavital mczi ne neldery cesky knez, az ko
necne P. Jos. Dostal s nekterymi osadniky vymohl na arcibiskuPll v Dnbuque, ze 
se tamnl katol. Cechove mohli v osac1u sorganisovat a postuvit si kostel. 

.I • 

Kostel s\"o Y;lclaya it fara v DUllcan, Iowa. 

Roku 1899. po prve zavital mczi ne cesk)T ncitel, H. Dostal, a vycvicil 
mladou generaci v nabozenstvi, v ceskem ctcni a psani a se SYJTlll bratrern, P. JOB. 

Dostalem, zalozil tam cislo'spolkn "Katol. Delnika," jenz nyn! ma na 50 clenu. 
To byl pocatek cesko-katol. osady v Duncan, la. Clenove spolkn "Katol. DEHnik" 
a velice obetavy drive zalozcnJr spolek zen-"Ruzenecky spolek"-citajici pres 
30 udkyii, S ostatnimi tarnnimi osadniky pilne na zapocatern dile pracovali, vy
staveli si kostel sV. Vaclaya a pozc1eji farn za staleho jiz syeho duchoyniho sprav
ee, P. J. P. Broze. Od rokn 1905. horlive mezi tamni'mi osadniky Pllsobi P. Vin
cenc OpaYa, jemnz je pric1elena irska osac1a v meste Garner, jen nekolik maJo 
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mil vzdáleném od Duncan, s nímž spojeno jest železnicí. Duncan je nepatrná

vesnika, ale okolí je hust echy osazeno, kteí vlastní úrodné a cenné pozemky.

Roztroušen žijí dále echové ve mst Crestonu, v okresu Union a v okolí

nedaleké vesnice Prescottu, v sousedícím okresu Adams; v nmeckém mst
Davenport (má asi 36,000 obyvatel), ve mst Dubuque (má na 37.000 obyv.),

v okresu téhož jména, kde je ád "Dubuque" (Z. . B. J.), v okolí msteka
Strawberry Pointu a vesniek Watsonu a Beulahu, v okresu Clayton, ve mst
Manly v okresu Worth, kde si vystavli echové malý kostel a kdež by snadn
molila býti sorganisovaná samostatná esko-katol. osada, v okolí msteka Anana,

v okresu lowa, ve vesnici Plymouthu, v okresu Cerro Gordo a vesniky Diagonál,

v okresu Rinjsrgold, v okolí msteka Saint Ansgar, v okresu Mitchell a v okolí

msteka Vail, v okresu Crawford.

Ostrvk eských, nkolik rodin ítajících, jest ve státu lowa ješt pes
60.—

Všech ech v low je asi 40.000 a usazeni jsou v tchto mstech, vesni-

cích, stanicích a jejich okolí

:

Academy, Ackley, Ainsworth, Alta Vista, Amana, Anamosa, Bassett, Ben-

ton. Belle Plain, Britt, Buckingham, Calmar, Cedar Rapids, Central City, Cres-

ton, Clutier, Cedar Bluffs, Cedar Valley, Charles City, Chelsea, Coufalls, Cono-

ver, Cresco, Creston, Davenport, Demison, Dubuque, Duncan, Diagonál, Dysart,

East Pleasant Plain, Elberon, Elma, Exera, Fairfax, Fort Atkinson, Fort Ma-
dison, Frear, Garner, Geneva, Gladbrook, Hayfield, líumboldt, lowa City, lowa

Falls, Kensett, Lamont, Lawler, Little Turkey, Lime Spring, Lisbon, Lourdes,

Launa, Lmzerne, McGregor. Manly Junction, Maple Leaf, Marble Rock, Mason
City, Marshalltown, Minburn, IMonticello, Monona, Moorland. Mt. Vernon, North

Washington, Ossian, Oxford Junction, Pleasant Plain, Plymouth, Pocahontas,

Prairieburg, Prague, Prescott, Protivín, Riverside, Rock Yalley, Sac City, Sara-

toga, Solon, Shenandoah. Spillville. Spencer, Strawberry Point. Swisher, Tama,

Toledo, Traer, Vail, Vining, Watson, Ware, "Waucoma, "Wallingford, Wallford,

.Waterloo, West Branch.

Úrodná lowa stala se pro naše pilné a spoivé krajany zdrojem bohatství.A na venkov na farmách, i ve mstech prmyslových a obchodních, daí se

celkem našim krajanm velmi dobe. A daí-li se májetníkm polí a obchod
dobe, tu i ele a obchodní píruí si nenaíkají. Hospodáský pomocník na p.
pi celém zaopatení dostává msín $25 a více. Dlníci vydlají denn od $1.50

až do $4.00 dle toho. v jakých závodech pracují.

Naši krajané na farmách zaínali nkdy s 5c v kapse. Zjikusili nouze a

bídy v prvních letech dos a dos, ale jakmile jen ponkud si obdlali veleúrod-

né lány pdy, které tém zdarma dostali od vlády jako homestead—domovinu,

nastaly pro n utšenjší pomry, jež vysply konen v zámožnost'. Dnešní

mnozí farmái a obchodníci, kteí zaali s niím, dodlali se jmní v cen 30, 40,

80 ba 100 tisíc dollar. Tato jejich nezávislost' a zámožiu-)s umožuje jim ny-

ní, že mohou své dti dát na odborné ne1)o vyšší vzdlání, a že se všude tam, kde

J90u ve vtším potu, všestrann uplatují. Sociální pomry iowskýeh ech
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mil vzdalenem od Duncan, s nlmz spojeno jest zelezniei. Duncan je nepatrlUl 
vesnicka, ale okoH je huste Ucchy osazeno, kteH vlastni 11rollne a cenne pozemky. 

Roztrousene ziji tIfde Uechoye vc meste Crestonu, v okresu Union a v okoli 
nedaleke vesnice Prescottu, Y sousec1icim okresu Adams; v nemeckem meste 
Davenporte (ma asi 36,000 obyvatel), ye meste Dubuque (mat' na 37.000 obyv.), 
v okl'esn tehoz jmena, kde je l-cld "Dubuque" (Z. C. B .. J.), v okoli mestecka 
Strawberry Pointu a yesnicek Watsonu a Beulahu, v okresn Clayton, ve meste 
Manly v okres11 Worth, kde si v~rstaveli Cechove maly kostel a kdeZ by snadne 
1110111a. b§ti sorganisovana samostatml cesko-katol. osada, v okoli mestecka Anana, 
v okresu Iowa, ve vesnici Plymouthu, v okre811 Cerro Gordo a vesnicky Diagonal, 
v okresn R.inggold, v oko11 mestecka Saint Ansgar, v okrc8u :l\Iitchell a v okollo 

mestecka Vail, v okresu Crawford. 

Ostrtnrln1 cesk)"Tch, nekolik rodin citajieich, jest ve statn Iowa jeste pres 
60.-

Vsech Cechu v lowe je asi 40.000 a usazeni jsou v techto mestech, vesni
dch, stanicich a jejich okoli: 

Academy, Ackley, Ainsworth, Alta Vista, Amana, Anamosa, Bassett, Ben
ton, Belle Plain, Britt, Buckingham, Calmar, Cedar Rapids, Central City, Cres
ton, Clutier, Cedar Bluffs, Ceelar Valle~', Charles Cit~T, Chelsea, Coufa11s, Cono
ver, Cresco, Creston, Davenport, Demison, Dnbuquc, Duncan, Diagonal, Dysart, 
East Pleasant Plain, Elberon, Elma, Exera, Fairfax, Fort Atkinson, Fort lVla
dison, Frear, Garner, Geneva, Gladbrook, Hayfield, IInmbolelt, Iowa City, Iowa 
Falls, Kensett, Lamont, Lawler, Little Turkey, Lime Spring, Lisbon, Lourdes, 
Lanna, Luzerne, l\lcGregor, :Manly Junction, :l\Iaple I.1eaf, l\Iarble Rock, l\Ia~on 
City, Marshalltown, ~Iinburn, l\Iontice110, :lUonona, l\Ioorland, l\1t. Vernon, North 
Washington, Ossian, Oxford Jnnction, Pleasant Plain. Plymouth, Pocahontas, 
Prairieburg, Pragne, Prescott, Protivill, Riverside, Rock Valley, Sac Cit.y., Sara
toga, Solon, Shenandoah, Spillyille, Spellcer, Strawberry Point, Swisher, Tama, 
Toledo, Traer, Vail, Vining, ,Vatson, Ware, ,Vancoma, ,Vallingforcl, Wallfol'd, 
:Waterloo, ,Vest Branch. 

Uroc1na Iowa stala sr pro nase pilne a spor'iY(~ krajany zclrojrm bohatstvl. 
At' na venkove na farmach, ei ve mestech pdbnyslovf'ch a obchoclnich, elarf sr 
celkem nasim krajantml velmi dobl'e. A daH-li se nuUetnildllll poli a ohchocltl 
dobre, tu i ~eled' a obchodpi pfirnci si ncnaHkaji. IIospodiirsk)"' pomocnik na pI'. 
pri celem zaopatrrni dostiivcl meslcne $25 a vice. Dclllici vyc1rlaji clrnne od $1.50 
az do $4.00 dIe toho, Y jakf'ch zavoclech pracnji. 

.0rasi kra.inne na fal'lwleh zaeinali nekcl~' s 5c v kapse. ~alm~ili nonze a 
bidy v prvnich letech dost' a clost', ale jalmlile .len ponekncl si obdl-lali velel11'od
ne lany pt1(1y, klere temer zdarma dostali ocl vlncly jako hOH1est('nc1-clomovinll. 
nastaly pro ne lltrsel1cjsi pomen', jPz vy~peOI~' kOl)(>~lle "ziimoznost'. J)lleslli 
mnozi farm3r'i a ohehodnlr-i. kt(']'1 za~ali s nielm, lloclr;lali ~e jmelli v CPIlC :30,40, 
SO ba 100 tislc clollal'1"l. 'fatn j(·.iich l]('zoa'i'islo~t' a ZlllllOZllosl' nl11oz1111je jim n~'
ni, ze mohon sve clcti elM lla oc1hol'ne nello VYSSI vzclclfllll. a zr Sf' vsnde tam, kdc 
jsou ve v{>tsim p~~tll. v;:;r~trannp nplnttl1l.ii. Sociiill11 'pomPl'Y iowskf-ch Crrhtl 
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jsou velmi dobré, kulturn v poslední dob vzrstají a národnostn patí mezi

nejprobudilejší Cechy v Americe, o emž svdí hlavn esko-katol. školy v je-

dnotlivých osadách. eští katol, mají tam nkolik svých škol a sice : ve Spill-

ville, ve Fort Atkinson, v Protivíne, v Cedar Rapids, v Oxford Junction a prá-

v v této dob chystají se v nkter3'ch osadách ku stavb nkolika dalších e-
ských katol. školních budov. Svobodomyslní mají jednu svoji školu v Cedar

Rapids.

Rov. Vincenc Opava.

Tak jako po celé Americe, kde jsou eši usazeni, dlí se na hlavní dv
strany: katolickou a protikatolickou (v této poslední jsou zastoupeny živly svo-

bodomyslné, radikální, atheistické, socialistické a anarchistické), tak je tomu i v

low, ale boje tyto bratrovražedné nedosáhly tam nikdy takové píkrosti jako

na pi". v Chicagu, Clevelandu nebo New Yorku.

Socialismus a anarchismus mezi zámožnými iowskými Cechy nemá místa.

low^ský farmá, který svou poctivou, namáhavou prací dodlal se jmní, ten by

jist eo nejdraznji protestoval proti uení zbrklých hlasatel socialismu, že

veškeré jmní je krádeží, a že se jmní to má rovnomrn rozdlit. O tu dinu
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jsou velmi doure, kultul'l1e v poslec1nl doue YZrl1staji a llarodllostlle patn mezi 
nejprobuc1j}ejsl Cechy v Anll'ricp, 0 eelllz svec1el hIa Vll e eesko-katoI. ~koly v je
dnotlivych osadach. Ce;t] katol. maji tam nekollk SY)'ch skol a sice: ve Spill
villc, vc Fort AtkinsOll, v Protiyin~, v ecda]' Rapids, y Oxford Junction a pra.
\'e v teto c10be chystaji sc v llektcl')'ch osadach kn stayuc nekolika dalsich ce
skych katol. skolllich uudo\'. Svobodomyslnl maji jellnl1 svoji skolu v Cedar 
Rapids. 

He\,. \'incenc Opasa. 

Tak jako po cele Amel'ice, kde jsou Cesi l1sazeni, c1i:;Ii se na hlavni (he 
strany: katolickou a protikatolickoll (v teto posledni json zastoupeny zivly svo
bodomysllle, radikaIni, atheisticke~ socialisticke a Hnarchisticke), tak je tomll i v 
lowe, ale boje tyto bl'atrovl'az<'c1ne nedosahly tam nikc1y takove prikrosti jako 
na pl'. y Chicagu, Clevelandu nebo ~ew YOl'ku. 

Socialismns a allarchismus mezi z{lnlOznymi iowskS'llli Cechy nema mista. 
Iowsky farmal', kter)- svou poctivon, namahavon praci c1oc1elal se jmeni, ten by 
jiste co nejdi'lrazneji protest oval proti lleelli zbrklych hlasateli'l socialismu, ze 
veskere jmeni je krac1ezl, a. ze se jmepi to mit rOYnOll](~]'ne rozdelit. 0 tu c1finu 
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a bídu v prvních letech nikdo se s ním dlit nechtl, a nyní by mu a jeho dtem
upíral nkdo právo na to, co má a eho poctivou prací a snahou dosáhl?

—

Pozemky v low vystoupily v cen do výše neslýchané. Ped 30 nebo 40

roky mohl tam sice každý koupit akr pdy za $5 nebo $10, ale dnes stojí akr pdy
$70 až $100 ba i více ! Proto do státu lowa nesthují se více echové ze staré

vlasti, jelikož obyejn nemají prostedk, aby si drahou pdu mohli koupit.

PSroto obyvatelstva eského v low rychle nepibývá jako ve státech jiných a

hlavn ve mstech prmyslových. Dnes pisthovalý ech dává pednost' mstu
ped venkovem ku své veliké škod a ku škod nadbyteného mstského dlni-

ctva.

Tím koníme vypsání djin našich eských iowských šastných krajan.

—

.^^^í^i?^-^
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& bidu v prvnich letech nikdo se s nim dEHit nechtel, a nyni by mu a jeho detem 
upiral nekdo pravo na to,co ma a ceho poctivou praci a snahou dosahl1-

Pozemky v lowe vystoupily v cene do vyse neslYchane. Pred 30 nebo 40 
roky mohl tam sice kazdy koupit akr pudy za $5 nebo $10, ale dnes stoji akr pudy 
$70 az $100 ba i vice! Proto do statu Iowa nesH~huji se vice Cechove ze stare 
viasti, jelikoz obycejne nemaji prostredkii, aby si drahou 'piidu mohli koupit. 
Proto obyvatelstva ceskeho v lowe rychle nepribyva jako ve statech jinych a 
hlavne ve meste'ch prumyslovych. Dnes pristehovaly Cech dava prednost' mestu 
pred venkovem ku sve velike skode a ku skode nadbytecneho mestskeho delni
ctva. 

Tim koncime vypsani dejin nasich ceskych iowskych sf astnych krajanu.-
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echové v Jižní Dakoté.

Dakota (uyní rozdlena na Jižní a Severní) byla až do r. 1889. územím.

Po té kongressem rozdlena na dv ásti, které pod jménem "Jižní a Severní Da-

kota" za státy byly pijaty.

Plocha stát tchto je vymena na 147,045 tvereních mil, a oba státy

rozdleny na 123 okres, z nichž má Jižní Dakota 78 a Severní 45. Obyvatel

mly (r. 1900.) Jižní Dakota 401,570 a Severní 319,146. První osada v Jižní

Dakot založena r.- 1856. nedaleko nynjšího msta Sioux Falls a v Severní r.

1812. Lordem Alfredem Selkirkem v místech, kde dnes leží msteko Pembina
(v severovýchodní ásti státu). Americká spolenost' kožišnická založena tam
r. 1832.

Nejvtším mstem v Jižní Dakot je už zmínné Sioux Falls (10,266

obyv.) a v Severní msto Fargo (9,589).

Sídlem vlády v Jižní Dakot je Pierre (2,306 obyv.) a v Severní Dakot
Bismarck (3,319 obyvatel).

V jihozápadní ásti Jižní Dakoty vypínají se vtší hory "Black Hills"

—

"erné vrchy" zvané.

Nejvtší eka Missouri protéká obma státy od severozápadu k jihovýcho..

du. Les je v obou Dakotách po skrovnu
;
jen podél ek a na nkterých pahrb-

cích jsou menší lesy. Zlato a stíbro doluje se v pohoí "Black Hills." Podél

západního behu eky Missouri jsou bohatá ložiska dobrého uhlí.

Zima v Severní Dakot—pro silné vtry, teskuté mrazj' a spousty snhu
—bývá tuhá ; v Jižní Dakot je trochu mírnjší.

—

V tchto dvou státech usazeni jsou Cechové asi na 48 místech a tu a tam
založili dosti pkné osady. Jako vtšina pisthovalc pišli i oni do obou Dakot
cliudi. Pišli—tak jako Cechové v Nebrasce a Kansasu—na holé prairie, jichž

se pluh nikdy nebyl dotkl, a na kterých Indián svým tomahawkem pobíjel di-

vokou zv. První eští osadníci zastihli tam ješt stáda buvol (bison), která

Cechove v Jiznt Dakote. 

Dakota (llyni rozc1elcna na Jizni a Scyerni) byla az do r. 1889. uzemim. 
Po te kongressem rozdelcna na c1 d~ casti, ktel'e pod jmenem "Jim! a Severn! Da
kota" za &taty byly prijaty. 

Plocha shltu techto je vymerena na 147,0.J:5 ct\·erccnich mil, a oba staty 
rozdeleny na 123 okresu, z nichz ma Jizni Dakota 78 a Severni 4;), Obyvatel 
mely (r. 1900.) Jizni Dakota 401,570 a Scycrni 319,146. Prvni osada v Jizni 
Dakote zalozena r.· 1856. nellaleko nynejsiho mesta Sioux Falls a y Severni r. 
1812. Lordem Alfredem Selkil'kem v mistech, kc1e dnes lezi mestecko Pembina 
(v severov§chodni casti statu). Americka spoleenost' kozisnicln1 zalozena tam 
r. 1832. 

---------0---------

XejvetSim lllestem v Jizni Dakote je uz zminene Sioux Falls (10,266 
obyv.) a v Severni 111esto Fargo (9,589). 

Sidlem vlady v Jizni Dakote je Pierre (2,:306 obyv.) a v Seyerni Dakote 
Bismarck (3,319 obyvatel). 

V jiho~apadni casti Jizni Dakoty Yyplnaji se vetSi hory "Black Hills"
"Cerne vrchy" zvane. 

Nejvetsi reka :l\Iissouri proteka obema staty od scverozapadn k jihovS'cho, 
duo Lestl je v ObOll Dakotach po skrovnu; jen podel l'ek a na nekterych pahrb
cich jsou mensi lesy. Zlato a stfibro doluje se y pohofi "Black Hills." Podel 
zapadnihu brehu reky Missouri jsou bohata loziska c1obreho uhli. 

Zima v Severni Dakote-pro silne vetry. tresknte mrazy a sponsty snehu 
-byva tuha; v Jizni Dakote je trochn mirnejsl.-

V techto dvou statech nsazeni json Cechoye asi na 48 mistech a tn a tam 
zaloziI'i dosti pekne osady. Jako vetsina pristehoyalcll prisli i oni do obon Dakot 
chudi. PrisE-tak jako Cechoye v ~ebrasce a Kansasu-na hole prairie, jichz 
se pluh nikdy nebyl dotkl, a na kter§ch Indian syym tomahawkem pobijel di
yokon zver. Prvni cest! o~adnici zastihli tam jeste stada bllvoli'l (bisollll), ktera 
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se prohánla po uedozírných prairiích. Nemli potravin, nemli penz, i tu není

divu, že zkusili kruté bídy, než pišla první a druhá úroda—a první byla oby-

ejn malá, protože nebylo dosti vzdlané pdy.
Také kobylky se místy objevily, a prairijní požáry niily i životy lidské.

Avšak z chudých zaátk brzy vyšli, a nyní vtšinou sedlaí na pkných statcích

a nemají již nedostatku.

Dráky a sruby dnes vymizely, a na všech stranách lahodí oku slušné

i nákladné stavby. K malebnosti mnohých osad eských pak pispívají pkné
háje topolové a jasanové, které osadníci eští vysázeli, z nichž mnozí prvních

160 akr, vládou udlených ,rozmnožili dvojnásobn i tynásobn.

—

Nejúrodnjší ástí Jižní Dakoty jest—jako u Nebrasky a Kansasu—jihový-

chodní, na štstí vtšinou našinci obydlena. Netrpí tím dsným, stálým suchem
jako zápEidní ást', kde eši jsou již po ídku roztroušeni. Západní ást', za

ekou Missouri, je z vtší ásti pahorkovitá a opt jinde rovná pouš, tém bez

vláhy, kde každoron v ervenci dostavují se vtry neobyejn palivé, jež

vznikají na pustých písinách Nového Mexika a táhnou se smrem severový-

chodním pes západní Kansas, Nebrasku a Dakoty, v nkolika dnech sežehujíce

veškero osení. Jen ást' prairijních travin odolává zhoubným úinkm jejich,

z nichžto nad jiné dležitou jest "bvolka" (Bulbilis dactyloides), velmi výživ-

ná, sladká tráva této panenské pdy prairijní, která roste nejenom v Dakot a

Kansasu, ale zvlášt v západní Nebrasce. Z eeného jde na jevo, že oblasti

tyto zpsobilými jsou dosud jen k chovu dobytka, a to jak bravu tak i skotu.

Bude-li však nkdy—jak lze doufati—sí umlého zavodování prodloužena až

do tchto pásem, není pochybnosti, že pak pustiny tyto, ve kterých namnoze na-

lézáme pdu velmi kyprou a úrodnou, zazelenají se vegetací nejbujnjší. Sta-

nou se pak veleplodnými a bohatými krajinami, kde tisíce pilných osadník na-

leznou výživy, nebo krajinám tmto, aby byly veleúrodné, nedostává se jenom
jediné vci—totiž vody. Podobn mnohé pusté kraje v Kalifornii obráceny byly

umlým zavodováním v požehnaný ráj.

—

Lid eský, v Dakotách usazený, nedbaje ani ruského bodláku, ani hor-

kých letních vtr a zimy, jest spokojen—a peje si pouze lepší pitné vody. Vo-

da studniná jest však velmi tvrdá, obsahujíc mnoho ledku a dešová voda, schy-

taná do cisteren, jest nechutná.

—

První našinci poali se sthovat do okresu Yankton a do okresu Bon
Homme v Jižní Dakot. Nejprve pibyli do okresu Yankton : Josef Pechan v.

Kundratic u Prahy, Frant. Fejfar, rodem z Oujezda u Nové Paky, Tadeáš a Jan
Pískové ze Mšena u Mlníka, Frant. Nedvd, rodilý z Doks u Unhošt, Daniel

Cáp z Kolove u Nové Kdyn, Alois Chládek ze Sadské, nyní jeden z nejzá-

možnjších eských farmá v Jižní Dakot, Josef Hrdlika, narozený 2. února

r. 1841. v Bernardicích u Bechyn (nyní je majetníkem dom v Jižní Omaze),

Josef Hubka, nar. 20. ervence 1837. v Protivíne u Vodan a zemelý Frant. Béni

z Ml. Boleslavi, který byl se zvnlým Frant. Janouškem vdcem eské cliicaž-

ské výpravy do Severní Nebrasky, kde dnes je osada Niobrara. Avšak již cestou

z Chicaga do Nebrasky, v kvtnu r. 1869., poali Frant. Bém a Fr. Janoušek na

sebe rcmiti, a když konen pišli na místo, kde leží nynjší msteko Niobrara,

vypukla mezi nimi skutená vojna, jejíž následek byl, že Bém se svrchu jméno-
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se prohanela po nedozirnych prairiich. Nemeli potravin, ncmeIi penCiz, i tu neni 
divu, zc zkusili krute bidy, nez prisla prvni a'druha uroda-a prvni byla oby
cejne mala, protoze nebylo dosti vzdelane pudy. 

Take kobylky se misty objevily, a prairijni pozary nicily i zivoty lidske. 
Avsak z chudych zacatki'l brzy vysli, a nyui vctsinou sedlaci na peknyeh stateieh 
a nemaji jiz nedostatku. 

Drnaky a sruby dnes vymizely, a na vsech stranaeh lahodi oku slusne 
i nakladne stavby. K malebnosti mnohych osad ceskych pak prispivaji pekne 
haje topolove a jasanove, ktere osadniei cesti vysazeli, z niehz mnozi prvnich 
160 akru, vladou udelenyeh ,rozmnozili dvojnasobne i ctyrnasobne.-

Nejurodnejsi casH Jizni Dakoty jest-jako n Nebrasky a Kansasu-:-jihovy
chodni, na stesti vetsinou nasinci obydlena. Netrpi tim desnym, staIym suehem 
jako zapadni cast', !rde Cesi jsou jiz po fidku roztrouseni. Zapadni cast', za 
rekou :Missouri, je z vetsi casti pahorkovita a opet jinde rovna poust', temer bez 
vlahy, kde kazdorocne v cervenei dostavuji se vetry neobycejne palcive, jez 
vznikaji na pustych piscinach NovellO Mexika a tahnou se smerem severovy
chodnim pres zapadni Kansas, Nebrasku a Dakoty, v nekolika dnech sezehujiee 
veSkero oseni. J€n cast' prairijnieh travin odolava zhoubnym ucinkum jejieh, 
z nichzto nad jine dulezitou jest "buvolka" (Bulbilis daetyloides), velmi vyziv~ 
na, sladka trava tetopanenske pudy prairijni, ktera roste nejenom v Dakote a 
Kansasu, ale zvlaste v zapadni Nebrasce. Z receneho jde na jevo, ze oblasti 
tyto zpusobilymi jsou dosud jen k chovu dobytka, a to jak bravu tak i skotu. 
Bude-li vsak nekdy-jak lze doufati-sit' umeleho zavodnovani prodlouzena az 
do techto 'pasem, neni poehybnosti, ze pak pustiny tyto, ve kterych namnoze na
lezame pudu velmi kyprou a urodnou, zaz'elenaji se vegetaci nejbujnejsi. Sta
nou se pak veleplodnymi a bohatymi krajinami, kde tisiee pilnych osadniku na
leznou vyzivy, nebot' krajinam temto, aby byly velellrodne, nedostava se jenom 
jedine veci-totiz vody. Podobne mnohe pnste kraje v Kalifornii obraceny byly 
umelym zavodnovanim v pozehnany raj.-

Lid cesky, v Dakotach usazeny, nedbaje ani ruskeho bodlakn, ani hor
kych letnich vetri't a zimy, jest spokojcn-a preje si pouze lepsi pitne vody. Vo
da studnicna jest vsak velmi tvrda, obsahujic mnoho ledku a dest'ova voda, schy
tana do cisteren, jest nechutna.-

Prvnl nasinei pocali se stehovat do okresu Yankton a do okresn Bon 
Homme v Jizni Dakote. Nejprve pribyli do okrcsu Yankton: Josef Peehall 7. 

Kundratic 11 Prahy, Frant. Fcjfar, rodem z Onjezda u Nove Paky, Tade[ls a Jan 
Piskove ze ~'1Sena u Melnika, Fran 1. Nedved, rodiI}' z Dokstl u Unhoste, Daniel 
Cap z Kolovce u Nove Kdyne, Alois Chlitdek zc Sadske, llyni jcdcn z nejzil
moznejsich ceskych farmarll v Jizni Dakote, Josef Hrdlicka, narozeny 2. {mora 
r. 1841. v Bernardicich u Bcchyne (nyn} j'c majctnikem domtl v .Jizni Omaze), 
Josef Hubka, nar. 20. cervenec 18:37. v Protivine u Vodilan a zemrcly Frant. Belll 
z Ml. Boleslavi, ktery byl se zvecllelym Frant. .Janou~kcm ytldcem ccske chicaz
ske vypravy do Sevcrni Nebrasky, kde dncs ,je osada Niobrara. Avsak jiz cestou 
Z Chicaga do Nebrasky, v kvctnu r. 1869., pocali Fl'ant. Bem a Fr. Janousek nu 
sebe rC'fniti, a kdyz konecne pI'isli na misto, kdc lezi nynejHi mestecko Niobrara, 
vypukla mezi nirni skutccllCl vojna, jrjiz llasledek byl, ze Bern se svrchll jrncno-
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vánými peplavil se pes eku Missouri, jež dlí severní Nebrasku od Jižní Da-

koty a v okresu Yankton poal hledati píhodné místo pro založení eské osady.

Janoušek pak s mnoha jinými usadil se v okresu Knox. Již r. 1870. založil Bém

v Jižní Dakot v okresu Yanktonu osadu Žižkov, která však neprospívala a sta-

ral se všemožn o to, by do Jižní Dakoty pivábil znaný poet osadník, což se

mu také skuten podailo. Bém zemel pozdji smrtí násilnou. Krom tchto

svrchu jmenovaných, usadili se koncem r. 1869., r. 1870. a poátkem r. 1871.

v okresích Yankton a Bon Homme ješt tito echové: Jan Lenger, uar. 14.

dubna 1826. v Doubrav u Týna nad Vltavou, jenž byl pes 20 rok "poštmi-

strem" v Žižkov a r. 1899. do Niobrary se odsthoval, J-osef Hejl, nar. 24. listop.

1847. T Paraov u Strakonic, Václav Smolík ze Zbirova, Josef Heman, nar. 11.

února 1835. v Teletín, jenž vystavl r. 1877. malý pivovar v Táboe, Jan a Jo-

sef Hruškové z Mokré Lhoty, Matj Souhrada, nar. 24. list. 1841. v Dobšicích u

Písku, Josef Novotný, nar. 2. listop. v ienicích u Vodan, který má nyní 1200

akr pozemku v okresu Bon Homme, Linhart Honer, nar. 14. kvtna 1825. v Ca-

kovci u Budjovic, Vojt. Wagner, nar. 23. dub. 1835. v Lípí u Budjovic a Vá-

clay Janda z Nové Vsi u Litomyšle, jehož nejstarší syn Václav ml první obchod

se smíšeným zbožím v Táboe a po té ve Scottland v okresu Bon Homme, kde

zemel jako zámožný muž. Druhý syn Josef byl okresním komisaem a hostin-

ským ve Scottland, kde se zastelil. Tetí syn Jan má obchod v Lesterville.

Dále usadili se tam : Jan Papík, nar. 16. kvt. 1820. ve Mšen u Mlníka,

Josef NoU, nar. r. 1837. v Hradisku u Podbrad, Václav a Matj Petíkové

z Bezí u Keštovic, (Cheštovic), Josef Nikodým, nar. 12. bez. 1833. v Niklo-

vieích (též Mikulo vících) u Kunštátu. Jan Kudrna, nar. 13. února 1837. v Cho-

tovicích u Litomyšle, jenž byl okresním pokladníkem okresu Bon Homme, Josef

Výborný, naroz. 8. pros. 1830. ve Bíství u Kolína, Josef Pták, nar. 1829. v Plzni,

jehož synové jsou zámožnými obchodníky v Tyndall, Karel Štibral a syn jeho

Václav z Mladé Vozíce, kraj Táborský, Josef Žitka z Litomyšle, jenž zasedal

r. 1874. ve snmu zákonodárném, byl r. 1878. okresním komisaem, po té okres-

ním listovním (1882.—1886.) a nyní je okresním pokladníkem, Josef Teibel, nar.

19. bezna 1856. v Krnsku n. Jizerou u Zámostí, jenž byl (1890.—1895.) okres-

ním auditorem okresu Bon Homme, Frant. Haický, nar. 22. záí r. 1822. v Byla-

nech v okresu esko-brodském, Jan Nikl, nar. 16. kvt. 1837. v Bežanech, hejt.

eský Brod, Jan Štdronský z Lažišt u Mirovic, Frant. Svatoš, nar. 1836. v Ra-

dihošti u Milevska, Jan Hakl. nar. 11. kvtna 1827. ve Kvítko vících, hejt. Bud-
jovice, Jan Koer a Fr. Welfl z Kvítkovic a Jan Bouza, nar. 17. ervna 1852.

v Pašicích, okr. Hluboká, kraj Budjovice, jenž pibyl bez penz dó okresu Bon

Homme r. 1871. R. 1881. v Tyndall otevel obchod se smíšeným zbožím a r. 1898.

vystavl tam velký parní mlýn. Byl školním dozorcem a starostou msteka
Tyndall.

Jak již díve eeno, založen v okresu Yankton Žižkov r. 1870. Osada

ta však dodnes jest pouze nepatrnou vesnikou, ba ani ne už vesnikou, nýbrž

spíše samotou a zanikne co nejdíve. O nco pozdji založen v okresu Bon

Homme Tábor, kde postavil první stavení Jos. Heman, jenž pozdji tam vysta-

rl malý pivovar.
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vanymi preplavil se pres reku ~Iissouri, jez deli severni Nebrasku od Jizni Da
koty a v okresu Yankton pocal hledati prihodne misto pro zalozeni ceske osady. 
Janousek pak s mnoha jinyrni usadil se v okresu Knox. Jiz r. 1870. zaloiil Bem 
v Jizni Dakote v okresu Yanktollu osadu Zizkov, ktera vsak neprospivala a sta
ral se vsemozne 0 to, by do Jizni Dakoty privabil znacny pocet osadn,ikii, coi se 
mu take skutecne ,podarilo. Bem zemrel pozdej i srnrti nasilnou. Krome techto 
svrchu jrncnovanych, usadili se koncem r. 1869., r. 1870. a pocatkem r. 1871. 
v okresich Yankton a Bon Homme jeste tito Cechove: Jan Lenger, nar. 14. 
dubna 1826. v Doubrave u Tyna nad VHavou, jenz byl pres 20 rokil "postmi
stl'em" v Zizkove a r. 1899. do Niobrary se odsHihoval, J.osef Hejl, nar. 24. listop. 
1847. T Pal'acove u Strakonic, Vaclav Smolik ze Zbirova, Josef Herman, nar. 11. 
fulora 1835. v Teletine, jenz vystavel r. 1877. maly pivovar v Tabore, Jan a Jo
sef Hruskove z l\Iokre Lhoty, l\Iatej Souhrada, nal'. 24. list. ] 84:1. v Dobesicich u 
Pisku, Josef NovotnSr, nar. 2. listop. y Cicenieich u Vodnan, ktery rna nyn! 1200 
akrii pozem~u v okresu Bon Homme, Linhart Honer, nar. 14:. kvetna 1825. v Ca
kovci u Budejovic, Vojt. Wagner, nar. 23. dub. 1835. v Lipi u Budejovic a Va
eb.T Janda z Nove Vsi u Litornysle, jehoz nejstarsl syn Vaclav mel prvni obchod 
se SIlliSenym zbozirn v Tabore a po te ve ,seottland v okresu Bon Homme, kde 
zemrel jako zamozny muzo Druhy syn Josef byl okresnim komisarem a hostin
skjm ve Scottland, kde se zastfelil. Tretl syn Jan rna obchod v Lesterville. 

Dale usadili se tam: Jan Papik, nar. 16. kvet. 1820. ve ~Isene u l\Ielnika, 
Josef Noll, nar. r. 1837. v Hradisku u Poaebracl, Vaelav a ~Iatej Petrikove 
z Brezi u Krestovic, (Chrestovic), .J osef ~ikodym, nar. 12. brez. i833. v Niklo
vicich (tez .Mikulovicich) u Kunstatn~ Jan Kudrna, nar. 13. llllora 1837. v Cho
tovieich u Litomysle, jenz byl okresnim pokladnikem okresn Bon Homme, Josef 
VjbornY,naroz. 8. pros. 1830. ve Bfistvi u Kolina, Josef Ptak, nar. 1829. v Plzni, 
jehoz synove jsou zamoznymi obehodniky y Tyndall, Karel Stibral a syn jeho 
Vaclav 1: MJade Vozice, kraj TaborskSr

, Josef Zitka z Litomysle, jenz zasedal 
r. 1874. ve snemu zakonodarnem, byl r. 1878. okresnim komisarem, po te okres
nim listovnim (1882.-1886.) a nyni je okresnim pokladnikem, Josef Teibel, nar. 
19. brezna 1856. v Krnsku n. Jizerou u Zamostl, jenz byl (1890.-1895.) okres
nim auditorem okresu Bon Homme, Frant. HacickS', nar. 22. zarI r. 1822. v Byla
neeh v okresu cesko-brodskelll, J an ~ikl~ nar. 16. kvet. 18:37. v Brezaneeh, hejt. 
Cesky Brod, Jan StedrollskS' z Laziste u ~Iirovic, Frant. Svatos, nar. 1836. v Ra
dihosti u 1\Iilevska, Jan Hakl. nar. 11. kvetn a 1827. ye K vitkoyicich, hej t. Bude
joviee, Jan Kocer a Fr. 'Velfl z Kvitkovic a Jan Bouza, nar. 17. cervna 1852. 
v Pasiclch, okr. Hluboka, kraj Buc1ejovice, jenz pribyl bez penez do okresu Bon 
Homme r. 1871. R. 1881. Y Tyndall otevl'el obchod s(' smiSellym zbozim a r. 1898. 
vystav~l tam velkS' parni mlyn. Byl skolnlm dozoTcem a staroston mestecka 
Tyndall. 

Jak jii drive receno. zalozen v okresu Yankton ZiZkov r. 1870. Osada 

ta vsak dodnes jest pouze nepatrnou vesnickon, ba ani ne uz vesnickou, nybrZ 

spiSe samotou a zanikne co nejdfive. 0 neco pozdeji zalozen Y okresu Bon 

Homme Tabor, kde postavil prvni staveni Jos. Herman, jenz pozdeji tam vysta

Tel maly pivovar. 
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Prviií kupecky krám /.aídil tam r. 1874. zvnlý Václav J. Janda a

prvním staviti'lcm v Táboe byl Bedich Caeh (nyní ve Scottland).

Katol. eský kostel vystavn tam r. 1873., a to malý a devný, jenž slou-

žil zárove za veejnou .školu; po té vystavn tam r. 1876. kamenný kostel a

cihlová fara.

Prvním knzem v této eské vesnici byl P. Josef Kížek, rodem z Pe-
štic, kraj Plzeií, jenž vysvcen byl na knžství v Budjovicích. Pibyl do Tábo-

ra r. 1876. a psobil tam až do r. 1885., kdy stal se faráem nmecké osady
Eisenstein v Cechách. Byl mužem milým a knzem rozšafným. Po odchodu
P. Kižka ujal se duchovní správy táborské osady irský knz S. P. Quin, jehož

nástupcem stal se Nmec ze Štýrska P. Josef Weiehselberger. Týž spravoval

osadu tu od r. 188-4. do r. 1886., kdy byl pesazen do nmecké osady Salemu,
kdež zemel r. 1895. Pochován l)yl v Táboe.

l\)tom dosazen do Tábora zase eský knz, P. Tornád Bílý (o nmž jsme
se zmínili v djinách osady Spillville, ve státu lowa). Narodil se v Lužnici u
Lomnice u. L. Gymnasium studoval v Budjovicích a bohosloví v Linci v Hor-
ních Rakousích a v Saint Francis v okresu Milwaukee ve státu Wisconsinu.
Vysvcen byl na knžství 14. bezna r. 1886. zemelým biskupem Martinem Mar-
tym v mst Yanktonu v Jižní Dakot. Psobil pak jako duchovní správce nej-

prve v Táboe, po té ve Spillville v low, potom v Tyndall, v okresu Bon Ilomme,
odkudž dojíždl do vesniky Vodan v témže okresu. R. 1902. z Tyndall ode-

šel. Jst nyn.í na nmceko-irské osad v New Waverly v Texasu. Po jeho od-

chodu do Spillville v Tow. ujal se v kvtnu r. 1888. duchovní správy osady tá-

borské P. Tomáš L. Rabštejnek, nar. 19. pros. r. 1865. v Kozlanech, hejt. Králo-

vice. Týž pibyv r. 1877. do Ameriky, byl pijat do ústavu Benediktin v St.

Vincent v Pennsylvanii. Po té konal v St. Francis ve Wisconsinu filosofická

studia, která však, pro hmotné iiedostatky, musel perušiti. Odebral se do Tábo-
ra a byl tam pl druhého roku uitelem, naež opt vstoupil do semináe. Vy-
svcen byl v kvtnu r. 1888. V Táboe psobil jako knz pouze do 28. záí 1889.

Nyní psobí v Dickinson v Severní Dakot. Roku 1908. súastnil se s eskými
katol. lu-ajany pouti do Cceli.

Nedlouho po odchodu P. Ral)štejnka z Tábora dosadil tam biskup ]\I. Mar-
ty mladého knze, kterého na knžství vysvtil v Yaktonu r. 1886. Byl to P.

Václav Dvoák, jenž se narodil 6. záí r. 1863. v Drahotšicích, hejt. Tebo.
Studoval gymnasium v Budjovicích a bohosloví v St. Francis u ]Mihvaukee.

Hned po svém vysvcení ujal se správy katol. osady ve Wahpetonu v Severní

Dakot a po té nastoupil úad ducliovního správce v Táboe. Avšak dlouho
tam nepsobil. Složil svj knžský úad, oženil se s dcerou farmáe Josefa

Novotného r. 1892, a odebral se do Chicaga studovat lékaství. R. 1896. pový-
šen na hodnost' doktora na Rush ^ledical College. Nyní jirovozuje lékaskou
praksi v Chicagu.

Biskup nemaje pak eského knze po ruce, poslal do opuštné fary a po-

bouené osady knze Slovince. P. Petra Jirana, který tam však dlouho nepobyl,

ježto nebyl u osadník oblíben, l^roto dosazen tam roku 1893. z dioecese lin-

colnské (v Nebrasce) eský knz. P. Emanuel Bouška, za jehož si)rávy vystavli

378 1Jf5jiny Cecld'tv Am.e1'1·ckYclt, 
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Pl'nJl kllPCCk)' kram zai'idil tam r. ]874, zvecneIy Vaclav J. Janda a 
p1'nlim sia yitelclll v Tabol'e by1 Bedrich Cach (nyn] ve Scott.1anel), 

Katol. ccskS' koste1 vystnven tam r. 1873" a to ma1Sr a clreveny, jenz sIou
zi1 Z(ll'OYC1'1 za Yet'ejnou ;k01n; po te vystaven tam r. 1876. kamenllY koste1 a 
cih10Ycl fara. 

Prvnim knezem v teto ceske vesnicf byl P. Josef KriZek, rodel1l z Pre
stie, kraj PIzeil, jenz vysv(;een byI na knezstvi v Budejovicleh, Pribyl do Tabo
ra r. 18iG. a ptlsobil tam <lZ do r. 1S85., kely stal se fararem nemeeke osady 
Eisenstein ,'Ccchach, ByIf mllzem mi1ym a knezem rozsafnYm. Po odchodu 
P. Kfizka uja1 se ducho\'lll sp1'[1Y)' t£lbo1'ske osady i1'sky knez S. P. Quin, jehoz 
mlstupeel1l stal sc ~emec zc 8tSTska P .. J oscf 'Y richsclbe1'gel'. rrs'z spravoval 
osac1u tn od r. lS8-!. do r. ] 886., kdy byl pr'csazen do nemeck6 osady Salemu, 
kdez zelllrel r. 180J. POehOYclll by1 v Tabol'e. 

Potom dosazen elo T{lbol'Cl ZCHie teskS' knez, P. Tomas Bily (0 llemz jsme 
se Zl11illili \" dejinaeh osady Spilh'111c, YC st,ltn Iowa). Narodil se v Lnznici u 
Lomni('e n. L. Gymnasinm studoval v Budejoviclch a bohoslovl v Linci v Hor
llieh Rakousieh (l y Sai11t Frallcis v okrcsn :Jli1waukee vc statn 'Visconsinu. 
Vys\'ecen byl n3 knezstv1 1-1:. hl'czna r. 1886. zemre1ym bisknpcm :Jlartincl11 l\Iar
t)'111 ,. meste Yanktonn " .JiZll1 Dakote. Ptlsobi1 pal\: jako dl1chovni spravee nej
prve " Tabore, po te "e Spill yille v lowe, potom v Tyndall, v okrcsl1 BOil Homme, 
odklldz dojlzclel do \'esni~k~· Yodilan v temze okresll. R. 1902. z rryndall ocle
seI. .Jt'~t nYI11 na nenl<.l('ko-il'ske osa(1e v ':;('w 'Vaverly v Texasu. Po jehci od
chodn do Spilhille v lowe, ujal se v kvetnu r. ]888. duchovn1 sprav~' "sad:v ta
horske P. Tomas L, Rabstejnek, nal'. ]0, pros. r. ]865. y Kozlanceb. hejt. Kralo
vice. T .. ,·z pribyv r. 1877. do ... \meriky, byl pI'ijat do ustavll Bellediktinll v St. 
Vin('ent v Pennsyh·anii. Po te kona1 v St. Francis ve 'Visconsin11 filosoficka 
studia. ktera vsak. pro hll10tne nL'dnstatky, muse1 prerl1siti. Odebl'a1 sc do Tabo-
1'a a b~·l tam pM drnhfho rok11 llritelcm. nHcez opct vstol1pil elo semil1l:1h~. Vy
s\·ecen lJ.\'1 v kvetn 11 r. ] 88S. V T{d)ore ptl:'lobil ja ko knez pOllzc elo 28. l::ill'1 18S9. 
X;:ni ptlsohi \' Dickinson v Se,'ernl Dakote. Holm 1008. sllcastnil se s c(~skymi 
kato1. kl'ajany ponti do (:('('h. 

XL'dlc)uho po od(·hol1l1 p, HHhstt~.i]Jka 7, Ti1ho1'<1 dosadil 1am biskllP :Jr. ~lar
t~· mlatleho knezL', ktcreho na knezstv] vysv(Hil v Yaktol1U r. 188G. By1 to P. 
Vaclav Dvorak, j('l1Z sc narodil G. zill-i 1'. ] 86:1. v Drahotesie1ch, bejt, T1-eb011. 
Studo,"al g-ymnasinm v Bmlpjovicicl1 a hohoslov1 v St. Francis 11 :JI ihyaukre. 
lIned po s\"(~m \'y~·n·ecclli njal se spr{ty,Y kato1. OS11dy yf' 'YahpctollH " Se\'crni 
Dakotc': a po te nast()llpil I'iI'ad cluehovlllho spr(\ vee v T{tbol'p. A ysnk dlouha 
tam J)ep{lsobil. Slozil svtlj lmezsky I'll-ad, ozcnil sc s deerou fal'lll[rr'e Josrfa 
>Jovotnrho r. 1802. a oc1ebral se do Chicaga stnc10yat }('karstv'i. H. ]896. pOyS'
sen nn hoclnost' (loktol'a na Rush :JIellical Collegr. ~Ylll Pl'ovozlljc lekafskon 
praksi \' Chicagn. 

Biskup nCl1lajc pak t('sk~ho kllez(~ po rIlC-C, posIal do 0pll;tene fary a po
bOllrene osady knez(' Slo\·inC'('. P. Petra .lil'nna. ktC'rS' tam ,,;ak dIouho nepobyl, 
jezto nebyl II osadnildl IlhllhC'll. Proto dosazell tam rolm 189:L z clio(~cese 1in
eolnskf" (\' ~ ('bras('(' ) r-rsk)' k1}(";Z, P. Emanuel Bouska, Z<1 .i('hOl sprii "Y v~·staveIi 
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osadníci r. 1899. v Táboe zh $25.000 nový velký cihlový kostel, nejpknjší
v celé Jižní Dakot a r. 1903. postavili nádhernou ciiilovon esko-katol. školu,

pi níž je akademie, v níž bydlí 82 dítek. Do školy chodí 178 dtí. P. E. Dou-

ška byl biskupem jmenován biskup, konsist. radou.

Mén zajímavými a mnohem strunjšími jsou djiny evangelické církve

v okresu Bon Homme. Poet eských evangelík v okresu tom je nevelký, a

djiny jejich poínají teprve rokem 1883. V dob té totiž vystavn na pozem-

ku, darovaném evangelíky Janem Suterou a Fr. Uherkou, kamenný kostelík bez

vže, jenž stojí asi tyi míle východn od msteka Tyndall, ve stedu sboru,

jehož údové jsou na farmách svých usazeni. Hned jak byl kostel postaven, pi-

pojil se sbor k církvi presbyterní. R. 1892. postavena byla vž a r. 1900. vysta-

vna fara. Prvním duchovním, jenž eské evangelíky v okresu Bon Homme na-

vštívil, byl dnes již zvnlý pastor, Frant. Kún z Ely, v low. Po té dojíždli

tam protestantští studující bohosloví i pastorové z osad jiných, až konen na

zaátku r. 1900. zvolil si sbor vlastního kazatele, pastora Jana Linku, faráe z

Eaglu, v okresu Brule, v Jižní Dakot, narozeného v Sobotce v echách, který

býval díve protest, kazatelem v Libštát.

—

Tábor, toto ist eské msteko, ml r. 1900. 129 eských obyvatel, má
železnou dráhu, 3 hostince, 4 krámy, eského lékae a okolí jeho je husté oby-

dleno bohatými eskými farmái, vtšinou katolíky. Také je tam ád "Hvzda
Západu" (Z. . B. J.) a nkolik silných eských katolických spolk. ád "Hv-
zda Západu" má tam malou spolkovou budovu.

—

Asi 12 mil západn od tohoto ryze eského msteka leží msteko Tyn-
dall, sídlo okresu Bon Homme, které založeno bylo r. 1879. Má dnes pes 1,200

obyvatel. Ve msteku tom žije asi 60 až 70 eských rodin. Je tam nkolik
eských hostinc a obchod, z nichž nejvtším byl obchod se smíšeným zbožím

Jana Bouzy, který vystavl tam velký parní mlýn. Zaal takoka s niím a .stal

se, jsa podnikavým, zámožným mužem. Týž zemel 8. íjna 190-1.

Svobodomyslní krajané mají tam malou sí, vystavnou r. 1887.; je tam
ád "Záboj" (. S. P. S.) a ád "Pravda" (Z. . b! j!).

Katolití Cechové spolen s Irany postavili tam devný kostel a faru,

v níž sídlil P. 'Tomáš Bílý (díve v Táboe a ve Spillville). Odtud dojíždl

každých 14 dní do vesniky Vodaji, 9 mil severn od Tyndall vzdálené. Po jeho

odjezdu z Tyndall dosazen do msteka toho polský knz P. E. Fierek.—

-

Ve Vodanech je eský katol. kostel, zasvcený ssv. Cyrillu a IMethodji.

Koncem r. 1904. pijel z Vodan z ech do Jižní Dakoty P. Václav Mikolášek,

uvázav se v duchovní správu tamní osady Vodanské. Jmenovaný knz je ro-

dem z Temešváru u Písku. Ve Vodanech. v echách, byl po 3 roky kaplanem.

—Osada vodanská však r. 1909. osiela, nebo P. Václav Mikolášek odebral se

do Wagner, blízké to o*sady.

Ve Vodanech je obchodní krám, hostinec a nkolik domk.
Asi 16 mil severovýchodn od Tyndall jest ješt jedna eská osada v

okresu Bon Homme, a to ve msteku Scottland, které má 1,200 obyvatel. Je
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osadnici r. 1899. v Taboi"e za $23.000 nov)" yclk)' cihlov)- kastL'l, nejpckncjsl 
Tv cele Jizni Dakote a r. 190:3. postuyili n1:l.dhernOll cihlovon eesko-katol. skolu, 
ph niz jo akademie, v nlz bydli 82 elitck. Do skoly ellOeli 178 cleti. P. E. Bou
ska byl bisknpem jmenoviin biskup. konsist. radon. 

---------0---------

~rene zajima vymi a I11nol1('111 stl'ucnejsimi j8011 Jej illY evangelicke cirkve 
v okresn BOll Homme. Pocet cesh:yc-h eyangcliki'l v ok1'esn tom je llevelky, a 
dejiny jejich poclnaji teprve rokem 1883. V dobe te totiz vystaven na pozcm- . 
ku, darovanem cvangellky Janrm Snternu a Fr. Uherkou, kamenny" kostelik bez 
veze, jenz 8tOj1 asi ctyri mile v:fchoclne oel mestecka Tyndall, ve streelu sboru, 
jehoz udove jsou na farmach sV~'ch nsazcni. Hncd jak byl kostel postavcn, pri
pojH se sbor k cirkvi presbyterni. R. 1892. posta vena byla vez a r. 1900. vysta
vena fara. Prvnim dnchovnim, jenz eeske cvangeliky v okresll Bon Homme na
vstivil, byl dnes jiz zvecnely pastor, Fran t. Ktm z Ely, v lowe. Po te dojlzdeli 
tam protestantsti studujid bohoslovi i pastorove z osad jin)"ch, az konecnc na 
z.acatkn r. 1900. zvolil si sbor vlastlliho kazatelc, pastora Jana Linlm, farare z 
Eaglu, Y okresu Brule, v Jizni Dakote, narozeneho v Sobotce v Cechach, ktery 
byval dI-ive protest. kazatelem v Libstate.-

Tabor, toto ciste eeske mestecko~ mel r. 1900. 129 eeskych obyvatei, lila 
ieleznou dralll1, 3 hostince, 4 kramy, ceskeho lekare a okolf jeho je huste oby
dleno bohatymi cesk)rmi farmari, vetsinon katoliky. Take je tam fad "Hvezda 
Zapadn" (Z. C. B. J.) a nekolik silnS'ch ceskych lwtolickych spolktl. Rad ''lIve
zda Zapadu" ma tam malou spolkoyou budoVll.-

Asi 12 mil.zapadne ad tohoto ryze ceskeho mestecka lrzi mestecko Tyn
aill, sidlo ok1'esn Bon Homme. ktere zalozeno b~'lo r. 1879. l\Ia dnes pres 1,200 
obyvatel. Y c mesteckn tom zije asi 60 az 70 eeskS'ch rodin. J e tam lH~kolik 
ceskych hostincll a obchoch\ z nichz nej"et;:;im b~'l obchod se smiSen)'m zbozlm 
Jana Bonz);, ktery vystavel tam yclky parni mlyn. Zacal takol'ka 8 niclm a stal 
se. jsa podnikavym, zamozn)'m muzcm. TS'z zeml'el 8. rijna 190·:1:. 

Svobodomyslni krajane maji tam malon silL yystayenon r. 1887.; je t.am 
l'ad "Zaboj" (C. S. P. S.) a rad "Pravda" (Z. C. B. ,J.). 

Katolicti Cechove spolecne s Ircany posta viii tam clrt'venS' kostel a farn. 
v nii sidlil P. 'Tomas Bily (drive v Taboi"e a ve Spill ville). Odtnd dojizdel 
kazdych 14 dnl do vesnicky Vodiian, 9 mil S8Yerne oel Tyndall yzdillene. Po jeho 
odjczdn z Tyndall dosazen do mestecka toho polsky knez P. E. Fierek.-

Ve Vodiianech je cesk~r katol. kostel, zasycccnS" ssy. Cyrilln a .M ethodeji. 
Koncern L 1904. prije-l z Voelilan z Cech do .Jizni Dakot~· P. Vadav Mikolasek, 
uvaz:av se v dnchovni spravu tamnl osady Vodilanske. JmenoyanSr Imez je 1'0-
dem z Temesvarn n Pisku. Ye Vodiianech. v Cechach, byl po 3 raky kaplanl'm. 
-Osada vodnanskii vsak r. 190V. osirela, nebot' P. Yaelav nIikolasek oelebral se 
do Wagner, blizke to dsady. 

Ve Vodnanech je obchodni knlll1, hostinec a nekolik domldl. 
Asi 16 mil severovychodne od Tyndall jest jeste jedna ceska osada v 

okresn Bon Homme, a to ve mesteckn Scottland, ktel'e rna 1,200 obyvatel. Je 
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tam ád "Dakota" (. S. P. S.) a žije tam pes 30 eských rodin.—Také ve ves-

nice Bon Honune, jež má 70 obyv., jsou echové.

—

eskou osadou je také vesnika Lesterville v západní ásti okresu Yank-

tOD, který sousedí s okresem Bon Homme. Je vzdálena od Tyndall 16 a od Tá-

bora osm mil. Je tam nkolik eských obchod a hostinc.

V Lesterville je katolický kostel sv. Jana Ktitele. Díve dojíždli tam

knží z Tábora a v posledních letech jest tam faráem P. Jos. Bartik, jenž osa-

du tu pi obtavosti tamních osadník pivedl k rozkvtu a pipravil jí skv-

lou budoucnost'.

Také v okresním sídle okresu Yankton, ve mst Yankton, jež má 4,125

obyv. a je od Tyndall 32 a od Tábora 23 mil vzdáleno, je nkolik' eských, vtši-

nou—jako i v jiných mstech, kde je malé procento ech—již poangliilých

rodin. Je tam sice ád "Rosický" (Z. . B. J.), ale o eském ruchu však není

tam ani potuchy.

—

Znaný poet eských farmá žije pak ješt v okolí poštovních stanic

Lakeportu a Uticy. V posledn jmenovaném míst je ád "Hvzda Jižní Dako-

ty" (Z. . B. J.

Avšak nejenom v okresích Yankton a Bon Ilomme, ale i v okresu Brule

a s ním sousedících okresích Charles Mix, Buffalo a Aurora jsou eské osady.

Zvlášt okres Bnile, který ml díve polovici eského obyvatelstva, jest

dosud dosti hust našinci osazen. Okres ten, byv oteven osadníkm r. 1880.,

ml v prvých letech hojných deš a skytal znamenitých úrod. Bylo všeho

dosti, a eský lid se tam houfn hrnul, zvlášt z Wisconsinu a lowy. Avšak
po letech vlhkých, pišla léta suchá, po úrodách pišla neúroda. Tím mnozí za-

bedli do dluh, ze kterých se tehdy platilo 12—50!! procent úrok. I spolé-

hali na to, že jedna nebo dv úrody vše spraví, ale zklamali se. Pišlo zase

sucho a neúroda, nebylo odkud dluhy platit, a proto veliká ást' ech opustila

nebo lacino prodala pozemky, a rozprchla se do sousedních stát, zvlášt Ne-

brasky a Minnesoty. Krajina pustla, všady vidti bylo jen erné zdi opušt-
ných drák. Byly to neblahé, zoufalé asy. Voda dešová, nachytaná i v nej-

hlubších studních (cisternách) docházela, a lidé ji vozili z artéské studnice z

Kimball do vzdálenosti 14 mil a více. Nejhorším však byl rok 1894. Tehdy
pevládalo sucho po celém americkém severozápad. V okresu Brule bylo

však takové, že nikdo nesklidil ani na živobytí. Za celý rok nebylo tam jediné-

ho obstojného dešt. Na jae pšenice i kukuice byly pkné, sucho však a horko

spálily pšenici než uzrála, takže se ani nesekala. Kukuici pak sežehly úpalné

vtry, které mnohdy vály dnem i nocí. Farmá byl nucen kupovati všecko.

Od roku 1894. následovala však léta obstojná; byla prostední úroda a zpsob
hospodaení pak úpln zmnn. eští farmái poali se tam zabývati též chovem
dobytka a ne pouze výhradním pstováním pšenice a kukuice. A ejhle ! Nastal

obrat k lepšímu. Krajina ta se v posledních desíti letech zmnila k nepoznání.

Dráky i drnové stáje vymizely úpln. Místo nich všude vyvstávají pkné,
rozsáhlé a nákladné píbytky, veliké a pohodlné stáje a sýpky, jakož i jiná

zaízení, která ulehují práci a zvyšují pohodlí a blahobyt farmáe.

—
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tam rad "Dakota" (C. S. P. S.) a iije tam pres 30 ceskych rodin.-Take ve ves
niece Bon Homme, jez rna 7.0 obyv., jsou Cechove.-

Ceskou osadou je take vesnicka Lesterville v zapadni casti okresu Yank
ton, kterS' sousedi s okresem Bon Homme. J e vzdalepa odTyndall 16 a od Ta
bora osm mil. J e tam nekolik ceskych obchodil a hostincu. 

V Lesterville je katolicky kostel sv. Jana Krtitele. Drive dojizdeli tam 
knezi z Tabora a v poslednich letech jest tam fararem P. Jos. Bartik, jenz osa

. du tu pH obetavosti tamnich osadnikii phvedl k rozkvetu a pripravil ji skve
lou budoucnost'. 

Take v okresnim sidle okrcsu Yankton, ve meste Yankton, jez ma 4,125 
oby'v. a je od Tyndall 32 a od Tabora 23 mil vzdaleno, je nekolik- ceskych, vetsi
nou-jako i v jinych mestech, kele je male procento Cechu-jii poanglicilych 
rodin. Je tam sice rad "RosickSr " (Z. C. B. J.), ale 0 eeskem 1'uchu vsak neni 
tam ani potuchy.-

ZnacnS' poeet ccskS'ch farmarll zije pak jeste v okoli postovnich stanic 
Lakeportu a Uticy. V posledne jmenovanem llliste je rad "H vezc1a Jizni Dako
ty" (Z. C. B. J. - -

Aysak nejenolll v ok1'esich Yankton a BOll Homme, ale i v okresu Brule 
a s nim sousedicich okresich Charles Mix, Buffalo a Aurora jsou ceske osady. 

Zvlaste okres Brule, kterS' mel drive polovici eeskeho obyvatelstva, jest 
dosucl dosti hnste nasinci osazen. Ok1'es ten, byv otev1'en osadnilnlm r. 1880., 
mel v prvych letech hojnS'ch c1est\\ a sk~Ttal znamenitych (uoel. B~Tlot' vseho 
dosti, a cesky licl se tam houfne hrnul, zvlaste z ,Visconsinn a Iowy. Avsak 
po letech vlhkych, prisla leta sHcha, po urodach prisla nel1roda. Tim mnozi za
bredli do ellull1\ ze kterych se tehely platilo 12-50!! procent lu'o!n1. I spole
hali na to, ze jec1na nebo (lYe llrocly V5e spravi, ale zklamali se. Pfislo zase 
sucho a ne(uoda, nebylo oclkucl clluby platit, a proto velika east' Cecln\ opnstila 
nebo lacino prodala pozemky, a rozprchla se do sonseclnich sUth1, zvlaste ~e
bra sky a l\Iinnesoty. Krajina pnstIa, v~acly videti bylo jen eerne zdi opnste
nych drnakiL Byly to neblahe, zoufale easy. Voda dest'ova, naehytam1 i v nej
hlubsich studnich (cisternach) dochazela, a liele ji vozili z arteske studnicc z 
Kimball do vzd£tlenosti 14 mil a vice. ~ejhor~im v~ak byl rok IS!J4. Tehdy 
prevladalo sueho po celem americkem sevcrozapacle. V okresll Brnle bylo 
vsak takove, ze nikdo ncsldidil ani na zivobyti. /ja celS' rok neuylo tam jedine
ho obstojneho deste. Na jare p,;enicc i kukurice byly pekne, sueho v~ak a horko 
spalily psenici llez llzrala, takze se ani nesekala. Kukurici pak s('zehly l1palne 
vetry, ktere rnnohdy valy clnrm i nocl. Farrnar byl nncen ku povati v~ecl{Q. 

Od roku 1894. naslcdovala vsah: leta obstojn{L; byla prostrcclni (u'oda a zptlsob 
hospodareni pak uplne zmenen. Cesti farmari pocali se tam zabS'vati tez ehovem 
dobytka a ne pouzc vyhradnirn pestovanim p~enice a. kukurice. A ejhle! Nastal 
obrat k Iepsimu. Krajina ta se v poslednich dcsiti letech zmenila k nepoznani. 
Driiaky i drnove staje vymizely upIne. l\Iisto nich vsudc vyvst{Lvaji pelme, 
rozsahle a nakladne pfibytk~T, vclike a . pohorllnc staje a sypky, jakoz i jina 
zafizeni, ktera ulehcnji praci a zvysuji pohodJi a blahobyt farrnare.-
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Do okresu toho pibyl nejdíve Václav Ployhard, litery meškal v Jižní

Dakot od r. 1863. až do r, 1866, u jízdného pluku íslo 6. iowskýeh dobrovolní-

k, s nimiž bojoval proti Indiánm. Znal tudíž krajiny ty dkladn. Roku

188G. (11, íjna) zabral si pozemek 15 mil jihozápadn od msteka Kimball r

okresu Brule a stal se "poštmistrem" pošty "Ployd," na jeho pozemku postavené,

která však r. 1887, zanikla, Ployhard odsthoval se však r. 1890. z Dakoty do

msteka Olivie v Minnesot, kde dosud žije, a se mu i tam valn nedaí. Kde
se v echách narodil, neví, jako mnoho jiných pisthovalc, kteí pibyli do

této zem v útlém vku. Rodi svých se nikdy na jméno svého rodišt netázal.

Hned za ním pibyl Jau Houška (narozený 11. ervence r. 1839. v Klu-

kách u Písku). Koncem r. 1881, pibyli pak do okresu toho Josef Pazour, jenž

se narodil 10. bezna r, 1830. ve Vlašimi u Tábora a Matj Hrab (nar, 5, února

1860. v Kri u Protivína). R. 1882. pisthovali se tam Jan Pecinovský (který

ml pknou farmu nedaleko pošty Eagle a r. 1899. se zastelil) a Jan Vodrážka,

jenž se narodil 18. íjna 1826. v Sobslavi. Do New Yorku pijel v íjnu r,

1854., odkudž odebral se v témže roce do Michiganu, kdež pracoval v dolech

nam a stíbro. Nezdravá voda a nezvyklá práce pimly jej však k tomu,

že odebral se r, 1856. do msta Detroitu, které mlo tehdy asi 14,000 obyvatel.

Tam poal provozovati sekyrnictví
;
pozdji stal se prodavaem ve velkoobcho-

du, potom obuvníkem a konen policistou. R. 1864. poal rolniit poblízku

msteka Mindenu v Michiganu. Když však ohe strávil jeho majetek, vydal se

r. 1882. do Jižní Dakoty. Usadil se tam nedaleko pahork Bijou, asi 18 mil od

veletoku Missouri, v okresu Brule, kde žil ješt r. 1900. na své farm.
'

A pak každoron eské rodiny se tam valem sthovaly a sice hlavn od

Muscody ve státu Wisconsinu a od Spillville, v low, až v létech devadesátých

sthování, z píin již uvedených, pestalo a mnoho osadník z okresu Brule se

odsthovalo.

Nejvíce echv žije na farmách v okolí poštovních stanic Bendon, Coyle,

Red Lake, Dunlap, Eagle, Ola, Bijou Hills a Lyonville, Dále jsou usazeny e-
ské rodiny ve msteku Kimball (453 obyv.), Pukwana (229 obyv.) a Chamber-

lain, jež je sídlem okresu Brule a má 874 obyvatel.

Nesmíme ješt mlením pominouti, že v okresu Brule postavili Cechové

tyi esko-katolické kostely a jeden presbyterní. Ve msteku Kimball vysta-

vn kostel r. 1885. a zasvcen sv, Markét. Stavli jej eši a Irané. U pošty

Bendon, která je od Kimball 14 mil vzdálená, vystavli katol. echové r. 1894.

kostel Nejsvtjší Trojice a faru r. 1899.

Kostel sv. Prokopa na farm Josefa Pazoura vystavn r. 1883., a když
se rozpadával, byl rozebrán a na jeho míst postaven r, 1900, nový pkný ko-

stel.

Konen ve msteku Pukwana vystavli našinci spolen s Irany r.

1901. také malý kostel.

Do tchto osad, a zprvu jen do kostela sv, Prokopa, dojíždli z Tábora,

S. Dak., jednou nebo dvakrát do roka tito eští knží : P. Jos. Kížek, P, Rab-

štejnek. P, Tom. Bílý a P. Matj Ševík, nyní v Bonne Terre, Mo. Pozdji tam
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Do okresu to110 pribyl nejdrive V{telav Ployhard, ~tery meskal v Jiinl 
Dakote od r. 1863. ai do r. 1866. n jizdneho pluku cislo 6. iowskych dobrovolni
ku, s nimiz bojoval proti Indihnum. Znal tudiz krajiny ty c1llkladne. Roku 
1880. (11. rijna) zabral si pozemek 15 mil jihozapac1ne od mestecka Kimball y 
okresu Brule a stal se "postmistrem" posty "Ployd," na jeho pozemku postavene, 
ktera vsak r. 1887. zanikla. Ployhard odstehoval se vsak r. 1890. z Dakoty do 
mestecka Olivie v .Minnesote, kde dosuc1 iije, ac se mn i tam valne nedafi. Kde 
se v Cechaeh narodil, nevi, jako mnoho jinych prisU~hovalell, kteri pribyli do 
teto zeme v utlem veku. Rodicll svych se nikdy na jmeno sveho rodiste netazal. 

Hned za nim pribyl Jan Houska (narozeny 11. cervenee r. 1839. v Klu
kaeh u Pisku). Koncem r. 1881. pribyli pak do okresu toho Josef Pazour, jenz 
se naroc1il 10. brezna r. 1830. ve Vlasimi n 'Thbora a IVlatej Brabe (nar. 5. unora 
1860. v Krci u Protivina). R.. 1882. pristehovali sc tam Jan Pecinovsky (ktery 
mel peknou farmu nec1aleko posty Eagle a r. 1899. se zasH'elil) a Jan Vodraika, 
jeni se narodil 18. rijna 1826. v Sobeslavi. Do New Yorku prijel v Hjnu r. 
1854., odkuc1z odebral se v temze roce c10 l\lichiganu, kdez praeoval v dolecll 
na med' a stHbro. Nezdrava yoda a nezvykla' prh.ce pfimely jej vsak ]{ tomu, 
ze odebral se r. 1856. do mesta Detroitu, ktere melD tehc1y asi 14,000 obyvatel. 
Tam pocal provozovati sekyrnictvi; pozc1eji stal se proc1avacem ve velkoobeho
du, potom obuvnikem a konecne policistou. R.. 1864. pocal rolnicit poblizku 
mestecka :\Iinc1enu v l\Iichiganu. Kc1yz vsak Ohel} stravil jeho majetek, vydal se 
r. 1882. do Jizni Dakoty. Usadil se tam nec1aleko pahorkll Bijou, asi 18 mil oc1 
veletoku .Missouri, v okresu Brule, kc1e iiI jeste r. 1900. na sve farme .. 

A pak kazdorocne ceske rodiny se tam valem stehovaly a siee hla vne od 
l\luscody ve statn "\Visconsinn a od Spillville, v lowe, az v IMeeh devadesatych 
stehovani, z pHein jiz nvede~ych, prestalo a mnoho osadniku z okresu Brule se 
odstehovalo. 

Nejviee Cechuv zije na farmach y okoH postovnich stanie Bendon, Coyle, 
Red Lake, Dunlap, Eagle, Ola, Bijou Hills a Lyonville. DaJe json usazeny ee
ske rodiuy ye mestecku Kimball (453 obyv.), Pukwana (229 obyv.) a Chamber
lain, jez je slc1lem olu('su Brule a ma 874 obyvatel. 

Nesmime jeste mlceulm pominouti, ZE' y okresn Bl'llle postavili Cechove 
ctyfi cesko-katolicke kostely a jeden presbyterni. Ve mestecku Kimball vysta
yen kostel 1'. 1885. a zasveeen sv. l\farkete. Staveli jej Cesi a Ircane. U posty 
Bendon, ktera je od Kimball 14 mil vzdalena, vystaveli lmtol. Cechoye r. 1894. 
kostel NejsveU~js] Trojiee a farn r. 1899. 

Kostel sv. Prokopa na farme Josefa Pazoura vystaven r. 1883., a kdyz 
se rozpadaval, byl rozebran a na jeho mlste postaven r. 1900. novy pekny ko
ste1. 

Konecne ye mestecku Pukwana vysta veli nasinci spolecne s Ircany r. 
1901. take maly kostel. 

Do techto osad, a zprvu jen do kostela sv. Prokopa, dojizdeli z Tabora, 
S. Dak., jednou nebo dvakrat do roka tito cest} knezi: P. Jos. Kflzek, P. Rab
stejnek; P. Tom. BHy a P. Matej SeVCIk, nynI v Bonne Terre, :Mo. Pozdeji tam 
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dojíždl též P. E. Bouška a P. Jos. Gaydoušek, který se stal stálým faráem v

Bambali, So. Dak., reku 1898., po odchodu ze Spillville. Na to psobil ve Ve-

seleyville, (Veselí) Sev. Dak., a nyní je ve Wahpeton, Sev. Dak,

Óesko-katol. osada Bendon, Již. Dak., má jméno své od Jana Bendy, který

tam byl prvním poštmistrem. Zde jako duchovní správcové psobili: Roku
1901. P. Emil Bubík; roku 1904., jen asi 3 msíce, P. M. Peka; krátkou dobu

P. Jos, Bartík, pak tam dosluhoval z Kimball P. 0'Flaherty a od 16. listopadu

1906. psobil tam P. František ^imoník, nyní v Táboe, Minn.

Bendonská osada má asi 67 eských rodin.

Presbyterní kostelík, který stoji na pozemku, darovaném Janem Mare-

šem, nedaleko pošty Eagle, vystavn byl na podzim neúrodného r. 1890. za nej-

bídnjších hmotných podmínek. Prvním duchovním presbyterního sboru byl

kazatel Jan Linka (nyní nedaleko Tyndall), který pijel z Cech na podzim r.

1892. a ujal se správy sboru v Eagle. R. 1893. vystavl sbor faru, na jejíž stav-

bu pispli eští evangelíci ze Silver Lake v Minnesot a z okresu Bon Homme
v Jižní Dakot.

Na zaátku r. 1900. odešel pastor Linka do Tyndall, a nástupcem jeho

stal se pastor Jan Skeík z Jehndího v echách, který stal se v Americe presby-

t€rním pastorem.

Svobodomyslní krajané v okresu Brule mnoho dobrého ani zlého nevyko-

nali. Zarazili tam pouze spoleek "Jeroným Pražský" (. S. P. S.), jehož 30

len koná schze ve veejné škole, 5 mil od msteka Kimball. Svobodomysl-

ných echv v okresu Brule vlastn není.

—

S eskými farmái setkáváme se také v okresích Charles Mix, Aurora a

Buffalo, které sousedí s okresem Brule a pak v okresích Edmunds, Grand,

Jeranld, Sanbom a Brown.

ech je dnes v Jižní Dakot asi 1800 rodin ili asi 9000 duší a to

:

V okresu Bon Homme 700 rodin.

V okresu Yankton 400 rodin.

V okresu Brule 400 rodin.

V okresu Buffalo 30 rodin.

V okresu Charles Mix 75 rodin.

V ostatních okresích 195 rodin.

Krajané naši jihodakotští usazeni jsou v tchto instfcii, vesnicích, stani-

cích a jejich okolí

:

Academy, Ames, Armour, Bailey, Belle Fourchc. Biidon, Bonhomme,

Chalkbutte, Coyle, Crovv Lake, Fairfax, Gann Valley, Gcddes, Gettysburg, Gre-

gory, Growlake, Houghton, Kadoka, Kimball, Lake Andes, Lakeport, Lester-

ville, Midland, Minta, jMonroe, Okatou, Parkston, Pelzor, Platt, R"Jfi(']d, Red

Lake, Ree líeight, Roscoe, Scotland, Sisseton, Springfield, Tábor, Tripp, Tyn-

dall, Utica, Veblen, Vienna, Vig, Vodany, Wagner, Webster, Wolsey.
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dojiZdel tez P. E. Bouska a r. Jos. Gaydousek, ktery se stal sbUym fararem v 
Kimball, So. Dak., roku 1898., po odchodu ze Spillville. Na to pusobil ve Ve
seleyville, (Veseli) Sev. Dak., a nyni je ve Wahpeton, Sev. Dak. 

OeskO-katol. osada Bendon, Jiz. Dak., ma jmeno sve od Jana Bendy, ktery 
tam byl prvnfm postmistrem. Zde jako duehovni spravcove piisobili: Roku 
1901. P. Emil Bubik; roku 1904., jen asi 3 mesice. P. M. Pekar; kratkou d0bu 
P. los. Bartik, pak tam dosillhoval z Kimball P. O'Flaherty a od 16. listopadu 
1906. pusobil tam P. Frantisek $imonik, nyni v Tabore, Minn. 

Bendonska osada ma asi 67 ceskyeh rodin. 

Presbyterni kostelik, ktery stoji na pozemku, darovanem Janem Mare
sem, nedaleko posty Eagle, vystaven byl na podzim nellrodneho r . . 1890. za nej
bidnejsich hmotnych podminek. Prvnim duehovnim presbyterniho sboru byl 
kazatel Jan Linka (nynl nedaleko Tyndall), ktery prijel z Cech na podzim r. 
1892. a ujal se spravy sboru v Eagle. R. 1893. vystavel sbor faru, nn jejiz stav
bu prispeli eest! evangelici ze Silver IJake v Minnesote a z okresll Bon Homme 
v Jiin! Dakote. 

Na zacatku r. ·1900. odesel pastor Linka do Tyndall, a nastupcem jeho 
stal 8e pastor Jan Skefik z Jehnediho v Cechach, ktery stal se v Americe presby
ternim pastorem. 

Svobodomyslni krajane v okresu Brule mnoho dobreho ani zieho nevyko
nali. Zarazili tampouze spolecek "Jeronym PrazskY" (C. S. P. S.), jehoz 30 
clenii kona sehilze ve verejne s'kole, 5 mil od mesteeka Kimball. Svobodomysl
njeh Cechilv Y okresu Brule vlastne neni.-

S ceskymi farmari setkavame se take v okresich Charles Mix, Aurora a 
Buffalo, ktere sousedi s okresem Brule a pak v . okresieh Edmunds, Grand, 
Jerauld, Sanborn a Brown. 

Cechu je dnes v Jizni Dakote asi 1800 rodin cili asi 9000 dusl a to: 

V okresu BOll Homme 700 rodin. 

V okresll Yankton 400 rodin. 

V okresu Brule 400 rodil). 

V okresu Buffalo 30 rodin. 

V okresu Charles Mix 75 rodin. 

V ostatnich okreslch 195 rodin.- -

Krajane nasi jihodakotsti np;azeni jSOli v U::>-ehto mesh'C'll . nsnieich, st.ani
eich a jejich okoli: 

Academy, Ames, Armonr. Bailey, Belle FOllrriIe. Iklldoll, Bonhomme. 
Chalkbutte, Coyle, Crow Lake, J;\lirfax, Gann Valley, Geddes, Gettysburg, Gre
gory, Growlake, Houghtoll, Kadoka. Kimball, ]Jake Alldes. 1J<1keport, Lester
ville, Midland, Minta, l'lonroe, Okaton, Parkstoll, Pelzel', Pllltt, H0llficld, Red 
Lake, IU!c Height, Roscoe, Scotland, Sisseton, Springf'i('ld, 'I'{lbor~ Tripp, 1'yn
dati, Utica. V cblen, Vienna. Vig, Vodnany, \Vagncl', \Vcbstel' , \Yolse.\'. 

---------0---------
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echové v Severní Dakot.

Prvuími eskými osadníky a vbec prvými zákopníky v Severní Dakot
jsou : Matj Lorenc a Vojtch ížek.

Lorenc narodil se dne 11. února r. 1844. ve Znosími, okres vlašimský, kraj

táborský, a pibyl s rodii svými r. 1866. do msteka Muscody v okresu Grant

ve státu Wisconsin.

ížek je rodilý z ípce u Veselí.

V msíci beznu r. 1871. vydali se tito echové z Muscody na cestu do

tehdy pustých a neznámých krajin nynjší Severní Dakoty.

V msíci kvtnu téhož roku pibyli do okresu Richland v jihovýchodní

ásti eeného státu a záhy zabr.al si každý z nich vládní pozemek nedaleko ny-

njšílio msta WaJipeton u ervené eky, tedy na blízku hranic minnesotských.

Vystavli si tam chatrné devné domky, jež byly první a jediné stavby v tamní

krajin.

Než se rok s rokem sešel, pišli za nimi

:

Tomáš Koza, nar. 15. ervna 1844. v Krích u Vodan, Václav Mikeš,

rodilý z Vídn, Frant. Dolejš, nar. 6. listopadu 1846. v Krích, Jos. Stluka, jenž

narodil se 2. února . 1838. v Hlavatci, okres Netolice, Jan Velhartický, nár. 20.

dubna 1833. v Krích a Vojtch Formánek, jehož syn František je v Chicagu

lékaem a vyrabitelem patentních lék.

Potom každoron eských pisthovalc do tamní krajiny pibývalo,

takže dnes v okolí eeného msta, založeného M. . Richem r. 1872., usazeno

jest pes 100 eských farmáských rodin, a ve mst AVahpeton, jež je sídlem

okresu Richland a má pes 2300 obyvatel, žije asi 15 rodin eských.

R. 1884. zakoupili katolití echové ve Wahpeton 4 loty, vystavli tam
r. 1885. eský katolický kostel za 2,500 dollar a zasvtili jej sv. Vojtchu.

Dne 15. srpna r. 1886. dosazen byl do osady té první eský knz, P. Vá-
clav Dvoák, který téhož roku vystavl faru za 1,300 dollar. Pracoval v osa-

d tém 3 roky, po té r. 1889. ustanoven duchovním správcem v Táboe r Jižní

Dakot.

Nástupcem jeho stal se P. Tomáá Rabštejnek.

V ervnu r. 1893. byl tam pak dosazen P. Josef Studnika, jenž se naro-

dil 14. dubna r. 1872. v Milwaukee, Wis., a byl 19. bezna r. 1895. vysvcen na
knze v Baltimore, Md.

V únoru roku 1904. opustil však P. Jos. Fr. Studnika Wahpeton, ujay
se správy irsko-nmecké osady v Hankinson, 28 mil od Wahpeton vzdálené.

Nástupcem jeho stal se P. Jos. Gaydoušek, dosavadní správce ve Tese-
leyville.
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Cechove V Severni Dakote. 
---------0---------

Pl'vnimi ceskymi osadniky a vubec prvSrmi ziikopniky v Sl'vernl Dakoti 
jsou: l\Iatej Lorenc a Vojtech Cizek. 

Lorenc narodil se dne 11. unora r. 1844. vc Zllos!mi, okrcs vlasimsky, kraj 
taborsky, a pribyl s rodici svymi r. 1866. do m€stecka ~Iuscoc1y v okresu Grant 
ve statu "'Niscollsin. 

Cizek je rodilSr z l1ipce u VeselL 

V mesici breZllU r. 1871. vydali se tito Cechove z l\Iuscody na cestu do 
tehdy pusty-ch a neznamych krajin nynejs! Severni Dakoty. 

V mesici kvetnu tellOz roku pribyli do okresu Richland v jihovychodni 
casti i'eceneho statu a zahy zabr:al si kazdy z nich vl[ldnl pozemek nedaleko ny
nejsiho mesta Wahpeton n Ccrvene reky, tedy na blizkn hranic millnesotskYch. 
Vystaveli si tam chatrne drevene domky, jez byly prvni a j ec1ine fltavby vtamn} 
krajine. 

Nez se rok s rokem sesel , prisli za nimi: 
Tomas Koza , nar. 15. cervna 1844. v Krcich n Voc1ilall , Va cla v Mikes, 

rodily z Vidne, Frant. Dolejs, nar. 6. listopa°c1u 1846. v ' Kl'cich , J08. Stll1ka, j enz 
narodil se 2. unora l~. 1838. v IIlavatci , okl'es Netolice, Jan VclhartickSr, n~r. 20. 
dubna 1833. v Krcich a Vojtech Formanek, jehoz s~Tn Fl'antisek jc v Chicagu 
lekal'cm a vyrabitelem patentnich leldJ.. 

Potom kazdorocne ~eskych pristehovalcll do tamn! krajiny pribyvalo, 
takze dnes v okoli feceneho mesta, zalozeneho 1\1. T. Richem r. 1872., usazeno 
jest pres 100 ceskych farmarskych rodin , a ve meste ,Vahpeton, j ez j c sic11em 
okresn Richland a rna pres 2300 obyvatel, zije asi 15 rodin ceskSrch . 

R. 1884. zakoupili katolicti Cechove ve Wahpeton 4 loty, vystaveli tam 
r. 1885. cesky katolicky kostel za 2,500 dollarll a zasvetiIi jej sv. Vojtechu. 

Dne 15. srpna r. 1886. c10sazen byl do osady te prvnl cesky knez, P. Vi
clav Dvorak, kterSr tehoz roku vystavel farn za 1.300 dollartl. Pracoval v osa
de h~mef 3 roky, po te r. 1889. 11sta11oven dnchovnim spravc.em v Tftbore T Jizni 
Dakote. 

Nastupcem jeho stal se P. Tomas Rabstejnek. 

V cervnu r. 1893. byl tam pak dosazen P. Josef Studnicka, jcnz se naro
dil 14. dubna r. 1872. v 1\Iilwaukee, Wis., a byl 19. brezna r. 1895. vysvecen n& 
kneze v Baltimore, 1\ld. 

V unoru roku 1904. opustil vsak P. Jos. Fr. Studnicka \Vahpeton, ujaT 
se spravy irsko-nemccke osady v Hankinson, 28 mil {)d ,Vah pet on vzdalene. 

Nastupcem jeho stal se P. Jos. Gaydousek, rlosavaclni spravee ve Tese
leyville. 
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Dne 21. dubna roku 1906. vypukl v kostele sv. Vojtcha zhoubný požár,

Jenž kostel i faru úpln zniil. V den této katastrofy byl práv P. Josef Gay-

áoušek v New Yorku, chtje nastoupiti cestu do staré vlasti. Jakmile se o

neštstí dovdl, vrátil se ihned zpt a za nedlouho dal se do stavby nového,

cihelného kostela, v lepém románském slohu.

Chrám tento posvcen byl dne 27. záí 1908. a jest chloubou tamních

eských katolík, jakož i výrazem jejich obtavosti.

V témže okresu, 36 mil jihozápadn od Wahpeton, jsou ješt dv eské
©sady a to v okolí msteka Lidgerwood (585 obyv.), kde poali se echové
usazovati teprve r. 1881. a kde nyní žije asi 80 eských rodin na farmách a na

blízku vesniky Wyndmere, kde jest 35 eských rodin.

Dlužno ješt poznamenati, že ve Wahpeton je nkolik spolk katolických,

z nichž nejdležitjší jsou spolek sv. Václava Z. . K. J. a spolek sv. Václava

Katol. Dl.

Je tam též ád "ervená eka" Z. . B. J.—V Lidgerwood je též rád

"Augustin Heman" Z, . B. J.

eští katolíci vystavli si v Lidgerwood kostel sv. Jana Nepom. roku

1887., jenž 4. kvtna r. 1905. vyhoel.

Po té rozhodli se osadníci, že si vystaví kostel nový, s jehož stavbou za-

ali na podzim roku 1906. a z jara roku následujícího byl hotov. Kostel ten je

32 stop široký a 75 stop dlouhý. Dne 16. ervna roku 1907. byl vysvcen.

Nkolik let dojíždl do této osady P. Jos. Gaydoušek, až na podzim roku

1909. stal se tam prvním stálým duchovním správcem P. J. Cimer, eský knz,
práv z ech pibylý.

Dva roky ped píchodem prvních ech do okolí Lidgerwood pibyl
prrní ech do okresu Walsh v severovýchodní ásti Severní Dakoty, poblíž

Manitoby. Je to Frant. Votava, jenž narodil se r. 1834. ve Výhlavech, poblíž

Hluboké v kraji budjovickém.

Po svém píchodu do Ameriky r. 1856. usadil se nejprve nedaleko Spill-

YÍlle, v okresu Winneshieck, ve státu lowa, odkudž odebral se r. 1879. do Severní

Dakoty. V okresu Walsh zabral pak r. 1880. vládní pozemek, na kterém ho-

spodail až do r. 1892., kdy odebral se na odpoinek do Nové Prahy, v Minne-

sot.

Záhy za ním pibyl do okresu Walsh Antonín Vavík z Nmic u Ivanic
na Morav, a v témž roce usadil se tam Jan Kostohryz z Kešovic (Chešo-
ie) u Písku, Václav Velek z Kluk u Písku, Vojtch Machart od Netolic a Fran-

tišek Rumreich, muž rázný a bystrého ducha. Narodil se 23. února r. 1847.

T Nmicích, okres Ivanice, hejt. Brno. V Oslavanech u Brna vyuil se zá-

menictví a odejel do Ameriky r. 1876. Usadil se nejdíve v Prairie du Chien,

Te Wisconsinu, odkudž v kvtnu r. 1881. vydal se do Severní Dakoty a to do

okresu Walsh, kde zabral 3. ervence téhož roku vládní pozemek nedaleko

pozdji založených vesniek Písku a Weseleyville (Veselí). Dnes má Rumreich
800 akr dobrého pozemku a v Písku (založ. r. 1886.) vedp obchod se železem a

stavebním dívím.

384 .Dejiny Cecld'w AmerickYclt. 

Dne 21. dubna rokn 1906. vypukl v kostele sv. Vojtecha zhoubny poiar, 
jenz kostel i faru llplne znicil. V den teto katastrofy byl prave P. Josef Gay
aousek v New Yorkl1, chteje nastoupiti cestu do stare vlasti. Jakmile se 0 

nestesti dovedel, vratil se ihned zpet a za nedlouho dal sc do stavby noveho, 
cihelneho kostela, v lepem romanskem slohu. 

Chram tcnto posvecen byl dne 27. zitrI 1908. a jest chloubou tamnich 
seskych katoliki'l, jakoz i v)rrazem jejich obetavosti. . 

V temze okresu, 36 mil jihozapadne od "\Vahpeton, jsou jeste dye ceske 
esady a to v okoH mestecka Lidgerwood (585 obyv.), kde pocali se Cechove 
usazovati teprve r. 1881. a kde nyni zije asi 80 ceskych rodin na farmach a na 
blizku vesnicky Wyndmere, kde jest 35 ceskych rodin. 

Dluzno jeste poznamenati, ze ve Wahpeton je nekolik spolkil katolickych, 
z nichz nejdiilezitejsl jsou spolek s\'. Vaclava Z. C. K. J. a spolek sv. Vaclava 
Katol. Del. 

Je tam tez rad "Cervena l'eka" Z. C. B. J.-V Lidgerwood je tez rad 
"Augustin Herman" Z. C. B. J. 

Cest} katolici vystaveli si y Lidgerwood kostel sv. Jana Nepom. roku 
1887., jenz 4. kvetna r. 1905. vyhorel. 

Po te rozhodli se osadnlci, ze si vystavi kostel novy, s jehoz stavbou za
eali na podzim roku 1906. a z jara roku nasledujiciho byl hotov. Kostel ten je 
32 stop siroky a 75 stop dlou~y. Doe 16. cervna roku 1907. byl vysvecen. 

Nekolik let dojizdel do teto osady P. Jos. Gaydousek, az na podzim roku 
1909. stal se tam prvnim stcHym duchovnim spravcem P. J. Cimer, ceskj kne:l, 
prav8 z Cech pribylY. 

Dva roky pi-ed prichodem prvnich Cechil do okoli Lidgerwood pribyl 
pryni Cech do okresu Walsh v severovychodni casti Severn! Dakoty, pobliz 
Manitoby. Je to Frant. Votava, jenz narodil se r. 1834. ve Vyhlavech, pobliz 
Hluboke v kraji budejovickem. 

Po svem pfichodu do Ameriky r. 1856. usadil se nejprve nedaleko Spill
ville, v okresu "\Vinneshieck, ve statu Iowa, odkndz odebral se r. 1879. do Severnl 
Dakoty. V okresu Walsh zauralpak r. 1880. vladni pozemek. na kterem ho
spodaril az do r. 1892., kdy odeul'al se na odpoainek do ~ove Prahy~ v l\Iinne
sote. 

Zahy za nim pI'iuyl do okrcsu "\Vall:lh Antouin VavHk z Ncmcic 11 Ivancic 
na Morave, a y temz roce usadil se tam Jan Kostohryz z Krest'ovic (Chrest'o
'Tic) u Pisku, Yaclav Vclek z KInk u Pisku, Vojtech l\Iachart od Netolic a Fran
tHiek Rumreich~ muz razny a uystreho ducha. Narodil se 2:3. unora r. 1847. 
'T Nemcicich, ok res Iyaneice. hcjt. Brno. V Ol:l]avanech 11 Brna vyucil se za
mecnictvi a odejel do Ameriky r. 1876. Usadil se ncjc1i"ive v Prairie du Chien, 
'Te Wisconsinu, odkuc1z v kvetnn 1'. 1881. vydal se do Severni Dakoty a to do 
okresu Walsh, kde zaural 3. eervence tellOz roku vladni pozemek nedalcko 
pozdeji zalozenych vesnicek Pisku a Weseleyville (Vesel!). Dnes m[t Rnmrcich 
800 akru dobreho pozemku a v Pisku (zaloz. r. 1886.) vpdf> ouehod se zelezem a 
!tavebnim dfivirn. 



Kostel sv. Jana Nepom. v Lidgerwood, Severní Dakota.Kostel s\'o Jana Nepom. v Lidgerwood, Severnf Dakota. 
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Tato vesnika mla roku 1900. 132 obyvatel a jest vzdálena od vesniky

Veselí 9 mil (8 mil východn a 1 míli na sever).

První budovu v Písku vystavl Jan Lovík. jenž pijel s rodii svými

od Spillville, z lowy.

Koku 1894. (25. ervence) dostavn a vj^svcen tam nynjší eský katol.

kostel, zasvcený sv. Janu Nepom.

Koncem let 90tých vystavna tam sí katolickými spolky, patícími k I.

. K. Ú. J. a Katol. Dlníku.

Koncem r. 1898. dosazen tam první stálý fará, P. Karel Votýpka, jenž

po krátkém ase z osady té odešel.

P. K. Votýpka narodil se r. 1864. v Praze, kdež studoval gj^mnasium v

Truhláské ulici. Theologii studoval v Lovani v Belgii. Ukoniv studia odebral

se do Ameriky. Zde psobil na rzných eských a polských osadách ve státu

Michigan, v Chicagu, v Downers Grove a jinde. Asi pl roku byl též redaktorem

a iditelem tiskárny "Národa." Zemel 12. ervna r. 1908. v nemocnici ve

Springfield, Mass.. po trojnásobné operaci. Pohben byl 15. ervna v New Bri-

tain, Conn., kdež byl krátkou dobu faráem polské osady.

Od vánoc roku 1899. je v Písku duchovním správcem P. Frant. J. Just. •

Narodil se 24. íjna r. 1869. v erveném Kostelci. Studoval gymnasium ve

Vysokém Mýt a bohosloví v Hradci Králové a v Praze. Koncem r. 1892. pijel

do Texasu a to do msta San Antonio, kde byl 9. února 1893. na knze vysvcen.

Psobil pak jako kaplan v Hallettsville, v okresu Lavaca, a jako fará ve

Weimar, v okresu Colorado a v Dubin, v okresu Fayette. Roku 1897. odešel z

Texasu a psobil ve Wisconsinu, odkudž se odebral do Písku.

V Písku vedle jiných eských katolických spolk je také dramatický sbor

"Boleslav Jablonský" a ád "Jií Washington" Z. . B, J.

Vesnika Veselí (Weseleyville) založena byla na podzim roku 1881. V
ní je první eský katol. kostel v okresu Walsh, jenž vystavn byl roku 1881.

Tehdy bylo v okresu "Walsh pouze 20 rodin esk3'ch, a ty pustily se do stavby,

kterou musily konati samy, ponvadž se jim nedostávalo prostedk, by mohly
platiti emeslníky.

Kostel byl devný, 18 stevíc široký a 16 stevíc dlouhý.

Roku 1882., kdy bylo v okresu již 30 rodin, pistavno ješt 12 stevíc

k délce, takže byl pak kostel 28 stevíc ku 18 stevícm.

Díví ku stavb kostela osadníci z dálky vozili.

Kostel ten stál na pozemku, který darovali Matj Tupá (5 akr) a Pr.

J. Šedivý (4 akry).

Roku 1885. vystavn nový, vtší kostel, který byl roku 1886. vysvcen.

Starý kostel pak pesthován a upravena z nho fara.
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Tato vesnicka mela roku 1900. 132 obyvatel a jest vzdftlena od vesnickvr 
Veseli 9 mil (8 mil vychodne a 1 mili na sever). 

Prvni budovu v Pisku vys~avel Jan Lovcik, jenz prijel s rodici svymi 

od Spillville, z Iowy. 

Roku 1894:. (25. cervence) dostaven a vysvecen tam nynejsi cesky katol. 
kostel, zasveceny sv. Janu Nepom. 

Koncem let 90tych vystavena tam sin katolickymi spolky, patHcimi k 1. 
R. K. U. J. a Katol. Delniku. 

Koncem r. 1898. dosazen tam prvni staly farar, P. Karel VotyPka, jeni 
po kratkem case z osady te odesel. 

P. K. V ~typka narodil se r. 1864. v Praze, kdcz studoval gymnasium v 
Truhhlrske ulici. Theologii studoval v Lovani v Belgii. Ukonciv studia odebral 
se do Ameriky. Zde Pllsobil na rilznych ceskych a polskych osadach ve statu 
Michigan, v Chicagu, v Downers Grove a jinde. Asi pul roku byl tez redaktorem 
a riditelem tiskarny "Naroda." Zemrel 12. eervna r. 1908. v nemocnici ve 
Springfield, ·l\Iass .. po trojnasobne operaci. Pohrben byl 15. cervna v New Bri
tain, Conn., kdez byl kratkou dobu far:irem polske osady. 

Od vanoc roku 1899. je v Pisku duchovnim spravcem P. Frant. J. Just.· 
Narodil se 24. fijna r. 1869. v Cervenem Kostelci. Stndoval gymnasium ve 
Vysokem Mf·te a bohoslovl v Hradci Kralove a v Praze. Koncem r. 1892. pi'ijel 
do Texasu a to do mesta San Antonio, kde byl 9. unora 1893. na kneze vysvecen. 
Pllsobil pak jako kaplan v Hallettsville, v okresu Lavaca, a jako far{li"' ve 
Weimar, v okresu Colorado a v Dubine, v okresu Fayette. Roku 1897. odesel z 
Texasu a Pllsobil vc ,Visconsinu, odkudz sc odebral do Pisku. 

V Pisku vedle jinych ceskych katolickych spolktl je take dramatickir sbor 
"Boleslav JablonskY" a rad "Jifi Washington" Z. C. B. J. 

---..-------0---------
Vesnicka Veseli (,Yeseleyville) zalozena byla na podzim 1'o1\:u 1881. V 

m JC prvni cesky katol. kostel v okresu ,Yalsh, jenz vysta ven byl roku 1881. 
Tehdy bylo v okresu Walsh pouze 20 rodin eeskS'ch, a ty pustily se do stavby, 
kterou mnsily konati samy, ponevadz sc jim nec1ostavalo prostrec11n\ by mohly 
platiti remeslniky. 

Kostel byl dreveny, ] 8 sti'evicu siroky a 16 streviClol dlouhY. 

Roku ] 882., kdy hylo v okresu jiz 30 rodin, pristaveno jcstc 12 strcvicu 
k deIce, ta1de hyl pak kostel 28 strevicu ku 18 strevicllm. 

Dfivi ku stavbe kostela osadnlci z c1alky vozili. 

Kostel ten stal na pozemlm, ktery darovali Matej rI'upa (5 akrii) a Fr. 
J. Sedivy (4 akry). 

Roku 1885. vystaven noyy, VetSl kostel, ktery byl roku 1886. yysvecen. 
StArj kostel pak prestehovan a npravena z neho fara. 
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Kostel stál 2,470 dollar. Když pak i tento kostel byl malý pro velký

poet osadník, položen základní kámen k nynjšímu velkému kostelu dne 10.

srpna 1898. a dne 27. záí 1899. byl kostel ten vysvcen ku cti sv. Loikáše.

Jest to tedy tetí stavba kostelní ve vesnice Veselí, kde roku 1896, po-

stavena byla též pkná katolická osadní škola, do níž chodí asi 50 dtí, jež jsou

vyuovány eholními sestrami z ádu sv. Benedikta.

Prvním knzem tamním byl P. Cyrill Jos. Augustinský, jenž ujal se sprá-

vy osady sv. Lukáše 1. ervence r. 1891. Do té doby dojíždli tam obas polští

i eští knží z jiných míst.

Jmenovaný duchovní správce narodil se v Brušperku na Morav dne 21.

bezna 1851. Vychován byl v knížecím arcibiskupském seminái v Kromíži,

odkudž po vykonaných bohosloveckých studiích vstoupil do ehole sv. Františka

ve Westfálsku v Nmecku.

V ervnu roku 1875. pistál v New Yorku a 25. ervence téhož roku byl

v St. Louis v Missouri vysvcen na knze.

Pracoval pak jako knz missioná ve státech Missouri, Minnesot, Nebras-

ce, Illinoisu, Michiganu a Arkansasu, až na žádost' zvnlého dakotského bisku-

pa Martina Marty pevzal duchovní správu osad}^ veselské, dojíždje zárove do

Písku.

Zemel, zachvácen náhle chrlením krve, v lednu 1901. a byl pohben ve

Veselí.

Nástupcem jeho stal se P. Jan Rech, jenž spravoval díve eské katol.

osady v Táboe, v okresu Polk, v Minnesot a ve Francis Creek, v okresu Ma-

nitowoc, ve státu Wisconsin.

Po nm ídil Veselskou osadu P. Jos. Gaydoušek, jenž však již v únoru

roku 1904. ustanoven byl duchovním správcem v osad sv. Vojtcha i''e Wah-

peton.

Po nm spravoval osadu sv. Lukáše P. Václav Koemer, který až do kvt-

na r. 1904. byl duchovním správcem v Ennis, Texas, kdež vystavl kostel.

V záí r. 1905. uvázal se ve správu osady ve Veseleyville P. Jan MaršáJek,

díve duchovní správce esko-katolieké osady v Solonu, la.

Roku 1907. odešel zmínný P. Jan Maršálek do Fort Atkiuson, la., a na

míst nho ustanoven ve Veseleyville faráem P. Jan Vaniek, knz práv tehdy

z Cech pibylý. Za jeho správy osada veseleyvillská utšen vzkvétá.

Ve Veseleyville je ád "Probudilci národa"' (Z. C. B. J.)

Krom tchto- eských katolických kostel (v Písku a ve Veselí) jest ješt

esko-katol. kostelíek v osad Bechyni (pošta Lambert), jež je vzdálena od Pí-

sku asi 22 mil a byla založena r. 1888. Dojíždí tam, jakož i do osady sv. Josefa

v Laukin v Sev. Dak., P. F. J. Just z Písku.
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Kostel stal 2,470 dollartl. Kclyz pak i tento kostel byl maly pro yelky 

pooet osadniku, polozen ziikladni kiimen k nynejsimu yelb~l11u kostelu dne 10. 
srpna 1898. a dne 27. ziifi 1899. b~'l kostel ten vysvecen ku cti s\'. Lukiise . 

. Jest to tedy treti sta vba kostelni ye vesllicce Veseli, kde roku 1896. po
stavena byla tez pekna katolickii osadni skola, do nii chodi asi 50 cliW, jez jsou 
vyucovany reholnimi sestrami z radu s\'. Benedikta. 

Prvnim knezem tamnim byl P. Cyrill Jos. Augustinskj, jenz ujal se spra
vy osady sv. Lukase 1. cervence r. 1891. Do te doby dojizdeli tam obcas polsti 

i cesti kneli z jinfrch mist. 
Jmenovany duchovni spra\'ce narodil se v Brusperku na ::\1orav(3 dne 21. 

brezna 1851. Vychoyan byl v knizecim arcibisknpskem seminclri v KromeriZi, 
odklldi po vykonanych bohosloyeckS'ch stucliich vstoupil do rehole sv. FrantiSka 
ve Westfalsku v Nemeeku. 

V cervnn roku 1875. pristal v New Yorku a 25. cervence tehoz roku byl 
v St. Louisu \' :Missouri vysveeen na kneze. 

Pracoval pak jako knez missionar ve statech .Missouri, ~1innesote, Nebras
ee, Illinoisu, l\Iichiganu a Arkansasn, az na zadost' zvecneleho dakotskeho bisku
pa .Martina Marty prevzal duchoyni spravu osady veselske, dojizdeje zaroven do 
Pisku. 

Zemfel, zachvaccn nahle chrlenim kn'c, v lednu 1901. a byl pohfben ve 
Vesel!. 

Nastupcem jeho stal se P. Jan Rech, jenz spravoval drive ceske katol. 
osady v Tabore. y okresu Polk y nlinnesote a ve Francis Creek, \' oh~esu ~fa
nitowac, ve statn \Yisconsin. 

Po nem ridil veselskou osadu P. J os. Gaydousek, jenz vsak jiz v unoru 
roku 1904. ustanoven byl duchoYl1fm spravcem v osade sv. Vojtecha Ire \Yah
peton. 

Po nem spravoyal osadu S\'. Lnldse P. Va.clav Koerner, kterS' az do kvet
na r. 1904. byl duchoynim spnh'cel11 v Ennis, Texas. kdez vystavel kostel. 

V zaN r. 1905. uvazal se ve spravu osady ve Veseleyville P. Jan MariaIek, 
~five duehovni spravce cesko-katolicke osady Y Solonu, la. 

Roku 1907. odesel zminel1)' P. Jan :JIadaIek do Fort Atkinson, la., a na 
miste nella ustanoven ve Yeseleyyille fararem P. Jan Vanicek, knez prl:1Ve tehdy 
z Cech pribylY-o Za jello sprayy osada veseleyvillska utesene yzkyeta. 

V c Yesele~'ville je hld "Probuclilci naroda" (Z. C. B. J.) 

Krome techto. ceskych katolickS'ch kosteli'l (\" Pisku a ve Veseli) jest jeste 
cesko-katol. kostelicek y osade Bechyni (posta Lambert), jez je yzdiilena od Pi

sku asi 22 mil a byla zalozemi r. 1888. Dojizdi tam, jakoz i do osady sv. J osefa 
v I.Jankin \' Sev. DalL, P. F. J. Just z Piskn. 
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Šest mil od Písku na jih leží pak msteko (asi 50 domk) Conway, za-

loženo r. 1886., v nmž a jeho okolí žije znaný poet eských rodin.

Svobodomyslní Cechové vystavli si tam sí a mají tam spolek "Severní

Hvzdu" (Z. . B. J.).

Osmnáct mil severn od Conway je msteko Park River, jež má 1,088

obyv, a v jehož okolí žije nkolik eských rodin.

V okresu Walsh žije nyní 600 rodin eských.

Od Písku na západ jsou ješt tyto eské osady

:

Lambert, Praha a Lomnice. Jsou to jen pošty, neb dráha tam dosud ne-

jede.

Také v okolí msta Grafton, které má 2,378 obyv. a v msteku Voss a je-

ho okolí jsou usazeni Cechové.

Konen jest ješt jedna eská osada silnjší a etnjší v Severní Dakot,
a to v ásti jihozápadní v okolí msteka Dickinson, v okresu Stark, kde 130 e-
ských rodin žije na farmách.

Díve pisluhoval tamním katol. Cechm P. T. L. Rabštejnek.

V dob nedávné však povstala tam samostatná esko-katol. osada

—

Nový
Hradec zvaná, kdež byl vystavn kostel ku cti ssv. Petra a Pavla.

Duchovním správcem je tam v pítomné dob P. Eduard Kasal, jenž byl

díve duchovním správcem, v Eastman, Wis.

Všech Cech, v Severní Dakot usazených, jest asi 8,400, z nichž pes 6000

zstalo vrno své, po otcích zddné, katol. víe.

Cechové, usadivše se v Severní a Jižní Dakot, po krutých svízelích do-

dlali se ponenáhlu blahobytu, jehož by se ovšem sotva byli doekali ve staré

vlasti, která jim pouze skrovné existenní podmínky poskytovala. Ponvadž
nemohli tedy—jsouce chudí—nalézti dostatených podmínek životních ve vlasti,

byli tém nuceni hledat si chleba jinde, v cizí pd, které ovšem obtovali ve-

škeru práci, zdraví i snahy své.

Dnešního dne jsou však existenní podmínky nejenom v Dakotách, ný-

brž i v celé Americe zcela jiné, nežli bývaly díve, a proto bylo by vasným va-

rovati eský lid ped sthováním se ze staré vlasti.

Sthováním se lidu eského do ciziny olupuje se eský národ pro kui

chleba o pracovníky zdatné a neohrožené, nelekající se v cizin žádných obtíží,

ale chudý eský pisthovalec dnes setká se zde mnohdy s touže bídou a psotou,

pro kterouž opustil svou milou, krásnou a drahou vlast'

—

klenot to nejdražší !
—

V následujících severodakotských mstech a jejich okolí usazeni jsou

naši krajané

:

Abden, Adams, Bechy, Belfield, Brockets, Cumings, Deapolis, Dickinson,

Edmore, Enderlin, Grafton, Grand Forks, Hankinson, Horsville, Jamestown,

Kellog, Kiner, Lakota, Langdon, Lankin, Lidgerwood, Lisbon, Martin, McClusky,

Mandan, Michigan City, Midway, Minnewaukon, Minto, Nový Hradec, Park
River, Písek, Pelican, Ross, Vernon, Veseleyville, Voss, Valley City, Wahpeton.
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Sest mil od P!sku na jih lez! pak mestecko (asi 50 dornkii) Conway, za
lozeno r. 1886., v nemz a jebo okoli zije znacny pocet ceskycb rodin. 

Svobodomyslni Cechove vystaveli si tam sin a maji tam spolek "Severna 
Hvezdu" (Z. C. B. J.). 

Osmwict mil severne od 'Conway je mestecko Park River, jez rna 1,088 
obyv. a v jehoz okoli zije nekolik ceskych rodin. 

V okresu Walsh zije llyni 600 rodin ceskYch. 
Od Pisku na zapad jsou jeste tyto 'ceske osady: 
Lambert, Praha a Lomnic9. Jsou to jen posty, neb draha tam dosud ne· 

jede. 
Take v okoli mesta Grafton, ktere rna 2,378 obyv. a v mestecku Voss a je

bo okoli jsou nsazeni Cechove. 
Konecne jest jeste jedna ceska osada silnejsi a cetnejsl v Severni Dakote, 

a to v casti jihozapadni v okoli mestecka Dickinson, v okresu Stark, kde 130 ce
skyeh rodin zije na farmach. 

Drive prisluhoval tamnim katol. Cechiim P. T. L. Rabstejnek. 
V c10be nec1avne vsak povstala tam samostatna cesko-katol. osada-Novj 

Hradec zvana, kdez byl vystaven kostel ku cti ssv. Petra a PavIa. 
Duchovnim spravcem je tam v pritomne c10be P. Eduard Kasal, jenz byl 

drive c1uchovnim spravcem. v Eastman, Wis. 
Vsech Cechi'l, v Severnl Dakote usazenych, jest asi 8,400, z nichz pres 6000 

ziistalo verno sve, po otcich zdedene, katol. vireo 
Cechove, usadivse se v Severni a Jizni Dakote, po krutych svizelich do

delali se ponenuhlu blahobytn, jehoz by se. ovsem sotva byli c10cekali ve stare 
vlasti, ktera jim pouze skrovne existencni podminky poskytovala. Ponevadz 
nemohli tec1y-jsouce cbnc1i-nalezti c10statecnych podminek zivotnlcb ve vlasti, 
byli terner nuceni hledat si chleba jinde, v cizi p11de, ktere ov~em obetovali ve
skern praci, zdravi i snahy sve. 

Dnesniho dne jsou vsak existencpi podminky nejenom v Dakotach, ny
brz i v eele Americe zcela jine, nezli byvaly drive, a proto bylo by vcasn;Ym va
rovati cesky lid pred stehovanim se ze stare vlasti. 

Stehovanim se lidu ceskeho do ciziny olupnje se cesky narod pro kUI 
chleba 0 pracovniky zdatne a neohrozene, nelelmjici se v cizille zadnych obtizl, 
ale chudy cesky pfistehovalec dnes setka se zc1e mnohdy s touze bidou a psotou, 
pro kterouz opustil svon milon, krasnou a drahon vlast'-klenot to nejdraZsi! -

V nasledujicieh severodakotskf'ch mestech a jejich okoli usazeni jsou 
nasi krajane: 

Abden, Ac1ams, Bechyn, Belfield, Brockets, Cumings, Deapolis, piekinson, 
Edmore, Enderlin, Grafton, Grand Forks, Hankinson, Horsville, Jamestown, 
Kellog, Kiner, Lakota, Langdon, Lankin, Lic1gerwood, Lisbon, l\Iartin, l\'feClusky, 
Mandan, Michigan City, l\:1idway, Minnewaukon, :Minto, Novy Hradee, Park 
River, Pisek, Pelican, Ross, Vernon, Veseleyville, ,Toss, Valley City, Wahpeton. 
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echové ve státu Minnesota.

Minnesota je jedním ze severozápadních stát Unie. Roku 1849. stala

se územím a roku 1858. státem a vadna do Unie.

Hranií na severu s Kanadou, na východ s jezerem Superior a Wis-

consinem, na jihu s lowou, na západ se státy Jižní a Severní Dakotou. Mí
79.205 tver. mil, jest rozdlena na 80 okres a mla roku 1900. 1,751.394 oby-

vatele. Nejvtším mstem je Minneapolis; ítá 202,718 obyvatel.

Sídelní msto St. Paul má 163,065 obyvatel.

První bloch, který do Minnesoty pibyl, byl missioná P. Eugene Henne-

pin. Vkroil roku 1680. na pdu nynjšího msta St. Paul a objevil proslulé

vodopády eky Mississippi, které pojmenoval po sv. Antonínu.

Prvním blochem, jenž v Minnesot se usadil, byl Jan B. Faribault, jenž

si vystavl roku 1804. srub v místech, kde dnes leží msteko Mendota a vedl

obchod s kožešinami s Indiány kmene Sioux. Faribault byl nejenom dobrým

obchodníkem, nýbrž i výborným lovcem a na svých potulkách zabloudil asto v

místa, kde je dnes msto St. Paul. Pozdji, opustiv svj srub, odebral se do

nynjšího okresu Rice, kde se z nho stal zakladatel msta Faribault, které má
dnes osm tisíc obyvatel, a v jehož okolí též našinci pebývají.

Roku 1805. v msíci záí, pibyl do Minnesoty poruík Zebulow M. Pike

s nkolika vojáky a koupil pro vládu Spojených Stát 100.000 akr pdy od

Indián kmene Sioux. Za pozemek ten dal 200 dollar a 480 žejdlík koalky.

Vláda Spojených Stát chtla již tenkráte postaviti tam pevnstku, avšak

sešlo s toho ; teprve roku 1819. vystavna tam na strmé skále pevnstka Snel-

ling, a to hned nad ústím eky Minnesoty do eky Mississippi. Záhy pak po

založení pevnstky. poali se Ameriané do Minnesoty sthovati z východu,

zvlášt pak v letech 1830. a 1840. pišlo tam mnoho mladých Amerian, kteí

usadili se na blízku pevnstky v místech, kde leží dnes msto St. Paul.

Cechove ve statu Minnesota. 
---------0---------

:Minnesota je jeduim ze severozapadnich stat1\ Unie. Roku 1849. stala 
se llzemlm a roku 1858. statem a vradena do Unie. 

Hl'anici na severu s Kamidou, na v)'chode s jezerem Superior a Wis
consinem, na jihn s Iowou, na zapade se staty Jizni a Severni Dakotou. l\IHi 
79.205 ctver. mil, jest rozdelella na 80 okresll a mela roku 1900. 1,751.394 oby
vatele. ~ejvetsim mestem je :Minneapolis; clta 202,718 obyvatel. 

Sidelni mesto St. Paul rna 163,065 obyvatel. 
Prvni beloch, ktery do l\'Iinllesoty pribyl, byl missiomll- P. Eugene Henne

pin. Vkrocil roku 1680. na Plldu nynejsfho mesta St. Paul a objevil proslule 
vodopady reky :Missi'ssippi, ktere pojrnenoval po sv. Antoninu. 

Prynlm beIochern, jenz v l\1innesote se usadil, byl Jan B. Faribault, jenz 
si vysta vel roku 1804. srub v mlstech, kde dnes leZi rnestecko :i\Iendota a vedl 
obchod s kozesinami s Indiany krnene Sioux. Faribault byl nejenom dobrym 
obchodnikem, nf"brZ i v:('bornf-rn lovcem a na svych potulkach zabloudil casto v 
mist a, kde je dnes rnesto St. Paul. Pozdeji, opustiv SVllj srub, odebral se do 
nynejsiho okresn R,lce, kde se z neho stal zakladatel rnesta Faribanlt, ktere rna 
dnes osrn tislc obyvatel, a y jehoz okoIi tez nasinci prebyvaji. 

Roku 1805. v mesici zafi, pribyl do lHinnesoty poruelk Zebnlow :;\1. Pike 
s nekolika vojaky a koupil pro vladn Spojenych Statll 100.000 akrll plldy od 
Indianu kmene Sioux_ Za pozemek ten dal 200 dollarll a 480 zejdllku kofalky. 
,TiJada Spojenf"ch Statll chtela jiz tellkl'ate posta viti tam pevnllstku, avsak 
seslo s toho; teprve roku 1819. vystavena tam na strme skale pevnustka Snel
ling, a to hned nad ustim reky )Iinnesoty do feky l\Ilsslssippi. Zahy pak po 
zalozeni pevnllstky. pocali se Arnel'icane do l\Iinnesoty stehovati z vychodu. 
zylaste pak v letech 1830. a 1840. prislo tam mnoho mladf-ch Americanu, ktefi 
usadili se na blizkn peYl1l1stk:," v l11istech. kde lezl dnes mesto St. Paul. 



392 Djiny Vechv Amerických.

Teprve koncem let tyicátých a poátkem let padesátých poali se do

Minnesoty sthovati lidé z Evropy, zvlášt z Nmecka a záhy povstalo tam

nkolik nmeckých osad : Nový Ulm, St. Cloud, Shakopee atd. Po nich pišli

do Minnesoty též Švédové, Norové, Irané a eši.

esko-kíitol. kostel sv. Vojtchii ve Wahpeton, Sev. Dakola.

Nejstarší eská osada ve státu Minnesot je:

NOVÁ PRAHA (NEW PRAGUE),
jejíž jedna polovice leží v okresu Scott a druhá v okresu Le Sueur.

Jako as od roku 1880. horeka vj-sthovalecká žene lid, novou domovinu

sob hledající, do území Dakoty a Montany: tak v letech padesátých (1850)

zaalo vysthovalectvo usazovati se v nynjším státu Minnesota. Noviny a

zprávy soukromé líily Minnesotu jako zemi zvlášt íírodnou a požehnanou,

jakož i její, zdraví lidskému velmi píznivou povtrnos. Na základ takových

zpráv, uveejnných v novinách Cincinnatských ve státu Ohio odhodlal se An-

tonín Philipp z Aschaffenburgu v Bavoích, jenž od r. 1850. v Cincinnati byl

usedlý, k vysthování do nov pro osadníky oteveného území. Po dlouhé a

obtížné cest octnul se s rodinou svou v St. Paul, hlavním mst Minnesoty,

které však tehda nebylo ani tak veliké, jako je nynjší msteko Nová Praha

392 .Dejiny iJ~cliltV Americkych. 

Teprvc koncem let ctyricatych a pocatkem let padesat:)'ch pocali se do 
l\Iinnesoty stehovati lide z Evropy, zvlaste z Nemecka a zahy povstalo tam 
nekolik nemeckych osad: Novy DIm, St. Cloud, Shakopee atd. Po nich prisli 
do l\finnesoty tez Svedove, Norove, Ircane a Cesi. 

C'csko-katol. kostel S\' . YojLecha ve " Ta.hpeton, Sev. ])akotn. 

---------0---------
Nejstarsl ceska osada ve statu l\Iinnesote je: 

NovA PRAHA (NEW PRAGUE), 
jejiz jedna poloyice lezi v okresu Scott a druh{t v okresu Le Sl1enr. 

Jako as od roku 1880. horecka vystehovaleck[t ilene lid, noyon domovinn 
sobe hledajici, do llzcmi Dakoty a l\Iontany: tak v lctech pades[ttS'ch (1850) 
zacalo vystehovalectvo nsazovati se v nynejSim statu Minnesota. Noviny a 
zpravy soukrome licily l\Iinnesotn jako zemi zvl[lste lu'odnoll a pozehnanou, 
jakoz i jeji, zclravi lidskemu velmi priznivon povetl'l1ost'. Na z{ddnde takovych 
zprav, uverejnenych v novinach Cincinnatskych ye statn Ohio odhodlal se An
tonin Philipp z Aschaf:enburgn v Bavol-lch, jenz od r. 1850. v Cincinnati byl 
usedly, k vystehovani do nove pro osadniky otevl'eneho (lzemi. Po dlouhe a 
obtizne ceste octnul se s rodinon svou v St. Panl, hlavnim meste l\Iinnesoty, 
ktere vsak t ehda nebylo ani tak " elike, jako je nyncjSi mestecko XOY[t Praha 
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v Minnesot; mlo však již katolickélio biskupa v osob ndp. Josefa Cretina, u

nhož zmínný Philipp, co katolík hledal a našel ochotného a dobrého rádce.

Bylo to práv 16. kvtna 1856., když Ant. Philipp pes Shakopee dorazil s ro-

dinou svou na místo, kde nyní stojí ilé msteko Nová Praha, tehda však tam

byl prales.

Zmínný Ant. Philipp jest první bílý obyvatel tchto krajin.

Tou dobou obývalo v Dubuque, elném to mst státu lowa, na ece Mis-

sissippi, nco rodin eských, které v letech 1854. a 1855. od Týna nad Vltavou,

od Vodan, z okolí Lišova, Lomnice a Veselí se byly vysthovaly. Irpké byly

zkoušky, jaké pestály cestou; trpí ješt, když již byly dorazily až do Du-

buque. Postrkováni, utiskováni, vystaveni nouzi a bíd, neznajíce anglické

ei, nad to nade všecko navštíveni zhoubnou nemoci cholerou, rozžalostnní

nad ztrátou mnohých milých duší—což divu, že zatoužili naši eští vysthovalci

po zmn místa a podnebí? Slyšeli též o zdravé, úrodné a bohaté Minnesot, i o

laciných vládních pozemcích. Za tou píinou tyi z tamnjšího eského vyst-

hovalectva, jakožto vyslanci vydali se na cestu výzkumnou do ]\Iinnesoty a v

ervenci r. 1856. octnuli se v St. Paul. Byli to : Vojt. Vrtiš, narozen roku

JL827. v Utšov u Vodan, M. Borak, J. Hanzl, z Hrušová u Tábora, a Mat.

Štpka, z Nákí u Hluboké. Všichni jsou již na pravd Boží. Uchýlili se o

radu taktéž k ndp. biskupovi, a tu jim radno od nmeckého knze ádu sv. Be-

nedikta, aby cestovali po ece Mississippi na sever k St. Cloud, kde eholníci

tito zakládali klášter. Naši zvdové vydali se chut na cestu, zbloudili však

a místo co by ekou Mississippi byli postupovali k severu, po pítoku jejím,

totiž po ece Minnesot, cestovali až pibyli do Shakopee, kdež se dovdli,
že na jih od Shakopee vládní pozemky jsou rovnž ješt lacino ke koupi a že tam
v tu stranu na odporuení biskupa st.-paulského ped nedávném odsthoval se

jeden Nmec, na kterého prý by se mohli obrátiti. Nerozmýšlejíce se dlouho

—

šli k onomu Nmci.

Dorazivše po namáhavé a obtížné cest k Philipovi, nebyli tu valn víta-

nými hosty ; až teprve když modlitbou ped jídlem, jim upraveným, a dláním
sv. kíže seznala rodina hostitelova, že mají pod stechou spoluvrce a spolu-

bratry katolíky, nastala zmna k lepšímu. S radostí a úslužn od toho okamžiku
prokazoval Philipp pátelské služby našim zvdm, kteí za jeho vdcovství
ohledali pozemky, zabezpeili si je a navrátili se zpt touže cestou pro rodiny
své. V msíci záí téhož roku 1856. pirazili pak první osadníci eští se svými
rodinami do novopražského okolí. V roce následujícím, a rok po roku od té do-

by, vysthovalci eští bu ze sousedních stát lowy, Wisconsinu a Illinois, neb
již pímo ze staré vlasti, kteí k Minnesot, k nové to domovin, byli obrátili

zrak svých, sthovali se hlavn do krajiny tamjší a tím se stalo, že osada
pražská sama o sob ítá již pes 348 rodin s potem duší 1950 a že nad to na
východ, jih a západ ješt jiné ti osady vznikly bu ist, neb pevážn eské,
totiž osada Veselská s více než 200 rodinami samých ech, osada Heidelberská
as se 130 rodinami pevážn eská, osada Montgomerská mající pes 200 rodin,

z nichž jen as 30 jsou jiné národnosti. Poekadlo praví, že každý zaátek jest

tžký. O zaátcích osady novopražské, o nichž jedin tuto vypravovati chce-

me, možno.íci, že byly nejen tžké, ale velmi tžké. Pomysleme sob, že bychom
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v Minnesote; melD vsak jiz katolickeho bisknpa v osobe nelp. Josefa Cretina, U 

nehoz zmineny Philipp, co katolik hledal a nasel ochotneho a c1obreho rac1ce. 
Byl0 to prave 16. kvetna 1856., kelyz Ant. Philipp pres Shakopee dorazil s ro
dinou svou na misto, kde nyn1 stoji <me mestecko Nova Praha, tehda vsak tam 
byl prales. 

Zmineny Ant. Philipp jest prvnl blly obyvatel techto krajin . 
Tou dobou obyvalo v Dubuqne, celnem to mestc statn Iowa, n~ fece Mis

sissippi, neco rodin ceskych, ktere v letech 1854. a 1855. od Tyna nad Vltavou, 
oel Vodnan, z okoli Lisova, Lomnice a Veseli se byly vystehovaly. 'lrpke byly 
zkousky, jake prestaly cestou; trpci jeste, kdyz jiz byly dorazily az do Du
buque. Postrkovani, utiskovani, vystaveni nonzi a bide, neznajice anglicke 
reci, nad to nade vsecko navst}veui zhoubnou nemoci cholerou, rozzalostneni 
nad ztratou mnohych milych dusi-coz divu, ze zatouzili nasi cesti vystehovalci 
po zmene mista a podnebi 1 Slyseli tez 0 ZdraY8, urodne a' bobate 1\Iinnesote, i 0 

lacinych vladnich pozemcich. Za tou pricinon ctyri z tamnejsiho ceskeho vyste
hovalectva, jakozto vyslanci vydali se na cestn vyzkumnou do ::'\linnesoty a v 
cervenci r. 1856. octnuli se v St. Paul. Byli to: Vojt. Vrtis, narozen roku 
).827. v Utesove u Vodnan, 1\I. Borak, J. Hanzl, z Hrusova u 'rabora, a :1\1at. 
Stepka, z NakH 11 Hluboke. Vsichni jsou jiz na pravc1e Bozi. Uchylili se 0 
radu taktez k ndp. biskupovi, a tn jim raeleno od nemeckeho lmeze radu sv. Be
nedikta, aby cestovali po rece 1\:1ississippi ua sever k St. Cloud, kde reholnici 
tito zakladaIi klaster. Nasi zvedove vydali se chute na cestu, zblondili vsak 
a illisto co by r'ekou l\lississippi byli postnpovali k severu, po pfitoku jejim, 
totiz po rece IVlinnesote, cestovali az pribyli do Shakopee, kele7. se elovedeli, 
ze na jih od Shakopee vl{tc1ni pozemky json rovnez jeste lacino ke konpi a ze tam 
v tu stranu na odporuceni biskupa st.-'paulskeho pred nedavnem odsU~hoval se 
jeelen Nemec, na ktereho pry by se mohli obratiti. N erozmyslejice se c1louho
sli k onomu Nemci. 

Dorazivse po namahave a obtizne ceste k Philipovi, nebyli tu valne vita
nymi hosty; az teprve kdyz mocUitbou pred jic1lem, jim upravenym, a dE'Hanim 
sv. kHze seznala roelina hostitelova, ze maji poel sHechon spoluverce a spolu
bra try katoliky, nastala zmena k lepsimu. S radosti a 11slnzne od to110 okamziku 
prokazoval Philipp 'pratelske sluzby nasim zvedi'lm, kterI za jeho yudcoystvi 
ohledali pozemky, zabezpecili si je a navratili se zpet tonze cestou pro rodiny 
sve. V mesici zarI tehoz roku 1856. pfirazili pak prvnl osac1nici cesti se svymi 
rodinami do novoprazskeho okolL V roce naslcdujlcim, a rok po roku od te do
by, vystehovalci cesti bud' ze sousec1nich stat11 lowy, Wisconsinu a Illinois, neb 
jiz primo ze stare vlasti, kteri k l\finnesote, k nove to domovine, byli obratili 
zraku svych, stehovali se hlavne do krajiny tamejsl a tim se staIo, ze osada 
prazska sama 0 sobe clta jiz pres 348 rodin s poctem elusi 1950 a ze nad to na 
vyehod, jih a zapad jeste jine ifi osady vznikly bud' eiste, neb pl'evuzne eeske, 
totiz osada Veselska s vice nez 200 rodinami samy-ch Oechu, osacla Heidelberska 
as se 130 rodinami prevazne ceska, osada l\Iontgomerska majici pres 200 rodin, 
z nichz jen as 30 jsou jine naroc1nosti. Porekadlo pravi, ze kazdy zacutek jest 
tezkY. 0 zacatclch osady novoprazske, 0 nichz jedine tuto vypravovati chce. 
me, mozno .rici, ze byly nejen telke, ale yclmi tezke. Pomysleme sobe, ze bychom 
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sami žili ve vysokém hustém lese, chudí, s málo neb žádným nádobím, s málo

neb žádnými zásobami potravin, v lese, kde jen divoká zv má doupata, hlavn
krvelaní vlci a kde divoch Indián by i nekrvelaný, pcdce blochm valn
nepející as od asu se ukáže

;
pomysleme sob, že za takových okolností to-

mu pralesu svými krvavými mozoly mli bychom odervati tém každou pí
orné a živné pdy: pak máme v myšlenkách obraz našich prvních osadník.

Ale jak daleko zstává obraz za skuteností? Jak daleko myšlenka za provede-

ním? eši celkem však byli pracovití a piinliví, a ti první pionýi, majíce

v srdcích víru v Boha, mli za družku její nadji; jsou krajané naši bodré,

ano veselé mysli, hledí spíše dobré budoucnosti vstíc a tak i oni první osad-

níci novopražští nepozbyli mysli, nýbrž chut pustili se do obtížného a lopot-

ného díla. mýtní les i budování srub k obydlím; brzy též zapoali kopati

pdu k pstování obilí a zelenin.

Roku 1857. pišli pak do nynjší Nové Prahy: Tomáš Vrtiš z Úteso-

vá, bratr Vojtchv, František Bržek (Láník), narozen roku 1814. v Dunaji-

cíeh u Lišova, Jan Bernas ze Strakonic, Josef Stehlík z Nákí u Hluboké, Fran-

tišek a Josef Petíkové z Hamr u Veselí, Jan Jelínek z Kolence u Lomnice,

Tomáš Svoboda z Val u Veselí a František Dolejš, narozen 12. dubna roku

1827. v Radomilicích u Vodan. Všichni již zemeli.

(Frant. Dolejš byl synem ze tvrtého manželství a osiel již v pátém
roce. Když mu bylo osm let, pišel si pro nho pastý z Prašivé Lhoty a dal

mu pásti vepe. To inil mladý Dolejš 3 léta. Po té stal se pohunkem a ne-

musel již líhat v ezance a trpti hlad. Jako šestnáctiletý mladík byl už pa-

cholkem v Dubenci a poslední služba jeho v Cechách byla na jednom panství

knížete Švarzenberka, kde stal se eledínem, y Minnesot dal se do farmaení
a stal se zámožným farmáem.)

V létech 1858., 1859. a 1860. pibyli: František Kolá, narozen 27. íjna
r. 1827. v Klikov, jenž liil na blízku Nové Prahy farmu; František Hlinský

(Pešek), narozen 26. listopadu 1821. v Zablatí u Lomnice, bývalý družba novo-

pražské kolatury; rolník František Maryska, nar. v Dsné; Jan Faktor,

nar. 1827. v Kostelci u Hluboké, který po svém píchodu do Ameriky roku
1854. usadil se u Spillville v low, po té v St. Paul. v Minnesot, kde nádeniil

a konen koupil pozemek nedaleko ^lontgomery; Josef Skluzáek, narozen

15. bezna 1842. v Dunajieíeh u Lišova. jenž má nkolik set akr pozemku ne-

daleko Nové Prahy; zemelý František Vrábek. narozen 26. íjna ,1847. ve Vod-
anech, jenž pib.vv s otcem Josefem a nkolika bratr.v do Nové Prahy, stal

se tam pozdji po.štmistrem a lenem minnesotského sboru zákonodárského

;

zesnulý František Vaásek st., narozen 14. listopadu 1830. v Kolenci u Lomni-
ce nad Lal)em, jenž ml u Nové Prahy farmu ; Alatj Remeš, narozen 9. února
1836. v Bošilci n Veselí nad Labem, který v letech 70týeh ml v Nové Praze
hostinec a tanení sí a zaídiv tam rybník na kapry, v podniku tom ztratil

nkolik tisíc dollar; František ]Mikyška z Mnichova u Bíliny, který v Nové
Praze cihlail, po té provozoval tam živnost' hostinskou a posléze stal se lékár-

níkem, a ToniMŠ Toplca. naríízeii 24. íjna 1842. v Tionisicích w Veselí nad La-

bem.
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sami zili ye vysokem hustem leso, chucli. 's malo neb zadnym nadobim, s malo 
neb zadnyrui zelsobamipotraviu, v lese, kde jen divok[t zvei" ma c1oupata, hlavne 
krvelacni ylei a kc1e c1ivoch Inc1ifm byt' i nok1'velacny, predce belochum valne 
neprejici cas od casu so ukaze; pomysleme sobe, ze za takovych okolnosti to
mu pralesu sYfmi krva yfmi mozoly meli bycholll odervati temer kazc10u pid' 
orne a ziYl1e pi'ld~': pak ll1c1me v myslenkach obraz nasich prvnich osadnikiL 
Ale jak c1aleko zllstavcl ohl'az za Skllteenosti1 Jak daleko myslellka za pl'ovec1e
nim? Cesi crlkem vsak b~'li pracoviti a pricinlivi, a ti pl'vni pionyri, majice 
v src1cieh Yl1'n v Bolla, meli za c1rnzkn jeji nadeji; json k1'ajane nasi boche, 
ano vescle mysli, hledi spise c10bre blldol1cl1osti vstHc a tak i oni prvni osad
nici noyopl'azsti nepozbyl i 111ysli, n)'bd chute pustili se do obtizneho a lopot
m~ho dHa. mfteni lestl i budoviml SI'Ubtl k obycllim; brzy tez zapocali kopati 
Plldll k pestoyani obili a zelenin. 

Rokn 1857. prisli pak do nynejsi NOYG Prah~': rromas Vrtis z Uteso
va, bratr Vojteeh{nr , Frantisek BrttZck (Lanik), narozen rokn 1814. v Dunaji
cich u Lisoya, .Jan Bernas ze Stl'akonic, Josef Stehlik Z Na1.H u Illuboke, Fran
tisek a J osci Petfickoye z Hamrll u V cseli, Jan Jelinek z Kolence II Lomnice, 
Tomas SYoboc1a z VaHl n VeseH a Frantisek Dolejs, narozen 12. c1ubna roku 
1827. Y Radomilicich u Vochlan. Ysichni jiz zemI'eli. 

(Fl'allt. Dolejs byl synem ze ctvrteho manzelstYl a osi1'ol jiz v patem 
roce. Kdyz mu bylo osm lot, pi"isel si pro neho pastyr z Prasive Lhoty a dal 
mu pasti yepre. To cinil mlady Dolej~ :3 leta. Po te stal so pohnnkem a 11e
musel jiz 11hat v rezance a trpeti hlad. Jako sestnactilotSr mlaclik byl uz pa
cholkem v Dnbcnci a posledni sluzba jeho v Cechach byla na jeclnolll panstvi 
1..-n1zete Svarzenbel'ka, kde stal so Celcdinem. Y Minnesote clal se do farmal'cni 
a stal se zamoznS'm furmarem.) 

Y letech 1858., 1859. a 18GO. pribyli: Frantisek Kolar l nurOZl'n 27. Hjna 
r . .1827. v Klikoye, jonz incl na blizkn Nove Prally farnm; Frantisek Hlins1.y 
(Pesek), narozen ~6. listopadu 18~1. v Zablati n Lomnico, byvalSr drnzba novo
prazske kolatury; roln11. ~'rantisek ~Ian'ska, l1ar. v Dest'ne; Jan Faktor, 
nar. 1827. y Kostelci n IIlnboke. kter.f po s\'em pi"iehocln do Ameriky roku 
1854, nsndil S(' 11 Spillville) \' lowe, po te v St. Palll, v MiT111esote, kdc niidpnicil 
a kone~l1e koupil pozemck ll('llalcko ~lolltgomC'ry; .Josef Sklllz[diek, l1al'OZt~ll 
15. br'CZIW 18-12. y Dunajicfl'h 11 LisoVCl. jCI1Z mrt. nekolik set akrf1 pozcmku 111'

daleko Xm'e Prnhy; zcmI'el." Frantisck Yl'abck. narozcn 26. rfjna .1847. ve VOl1-
nanech, jCl1Z pribyv S OtCClll ,Jos('frm a 110kolika hratn· do ~o\'e Pl'ahy, stal 
se tam pozdeji postmistl'em a elcl1cl11 minnesotskeho sboru ziikonoc1arskcho; 
zesnll1~' Fl'nntisek Yan[lsl~l\: st.. nal'OZel1 14. listopac1u 1830. y Kolenci n Jlomni
ce nac1 Lal)('m. jenz m~l n ~ov[. Prah~· farml1; ~rate.i Remrs. 11ar07.:t'11 n. (l11ora 
18~6. " nosilei 11 Y(>s('li nac1 Lahrm. kt('I'." v lcterh 70tS-eh Illrl v ~ove Prazc 
hostill(>(' ,I tn 11(>cni sill a zaHc1i\- tam l'yhnik nn knpl'~'. y poclnilm tom zlTatil 
nekolik tisir dolhlr{l; Fralltisck ~Iik~'ska z ~rnieho\'a n Biliny, ktrrS- y Noyc 
Prilze C'ihlni·il. po t6 Pl'oyozoyal tflm ZiYllOSt' hostinskoll a l)oslezr stal s(' lekrtr
nfkem. :1 Tom;'ls 'I'opka. l1arnZI'll ~-I:. l-ijll:l 1 8.f~. y I iOl'l1sirlch 11 "'{('sell nnd La
bern. 
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Jak již eeno, byly poátky osadník v lesnaté krajin tamjší kruté.

Osadníci byli sami sob zstaveni, beze všech prostedk i pomoci. Tenkráte

nebylo tam železnic, cesty byly špatné, neupravené, a chtl-li nkdo v teskuté

sibiské zim pro hrstku mouky do mlýna, nebo pro trochu kávy nebo cukru

do krámu, byl nucen zapáhnout svých pár vol do primitivních saní a nastou-

piti cestu do nejbližších vesniek: Shakopee, Faribault atd. Cesta trvala

mnohdy dva až ti dny. Dnes jsou ovšem skoro všichni z tch ubohých pioný-

r, již neslýchaných trampot prožili, už mrtvi, a jejich potomci, jichž se v širém

okolí Nové Prahy poítá na 9000 duší, nejezdí již s voly, nýbrž v koáe, do

nhož je zapraženo pár tak pkných koní, že by se za n nemusit v Cechách

ani kníže stydt.

—

Nový esko-katol. kostel sv. Václava, v Nov Pra/.i', Minn.

Roku 1856. rozhodli se katolití eši i Nmci postavit si kostel, v nmž
by se scházeti mohli k spoleným pobožnostem. A vskutku již r. 1857. zaato
se stavbou srubnílio kostela. Nadaci pozemkovou ku chrámu Pán uinili tehda
osadníci: A. Philipp, V. Vrtíš, F. Bržek a J. Bernas, každý po 10 akrech.

.Roku 1858. stály tu již stny chrámové i s krovem, ale bez šindele. Zatím pro-

stednictvím osadníka Philippa zaali docházeti tam nmetí knží ádu sv. Be-
nedikta z Shakopee, z poátku v neuritých delších dobách, pozdji jednou za
msíc; byli to Otcové: Cornelius Sweetman. Benedikt ITeindl. Georg Scherer,
pak hlavn P. Bruno Riss.
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Jak jiz reeeno, byly pocatky osadnikll v lesnate krajine tamejsl krute. 
Osatlnici byli sami sobe z118t£1",011i, beze vseeh prostredku i pOllloci. rrenkriite 
nebylo tam zeleznic, cesty byly spatne, neupravene, a chtel-li nekdo v treskute 
sibirske zime pro hrstku mouky do mIS'n£1, nebo pro trochn k£wy nebo cukru 
do luamu, byl nuccn zap:l'<lhnout svSrch par VOltl do primitivnich sani a nastou
piti cestu do .nejblizsich vesnieek: Shakopee, :B-'aribault atd. Cesta trvala 
mnohc1y dva az tri dny. Dnes jsou o\'sem skoro vsicl~ni z tech nbohych piony
ru, jiz neslychanych trampot prozili, uz mrt'l'i, a jejich potomci. jichz se v 8irem 
olwli Nove Prahy poeiHl na 9000 dnsi, nejezc1i jiz s Yoly, nybrz v koeare, do 
nehoz je zaprazel10 par tak peknych koni, ze by se za ne nemnsil v Cechach 
ani kuize styc1et.-

~ov.,~ (·esko-katol. kostel sv. V<Ic.:la.\'a. v ~O\'(~ Praze, )linn. 

Roku 1856. rozhodli se ' katolicti Cesi i Nemci posta vit ~i kostel, v nemz 
by se schazeti mohli k spolecnym poboznostem. A yskntkn jiz r. 1857. zacato 
se stavbou srubniho kostela. Nadaci pozemkovou 1m ehnlll1u Pane neinili tehda 
osaclnici: A. Philipp, V. Vrtis, F. Br{lzek a J. Bernas. kazdy po 10 akrech . 

. Rokn 1858. sblly tu jiz steny chramoye i s kl'OVelll~ ale bez sindele. Zatim pro
strednictvim osadnika Philippa zacaIi c10chazcti tam nemectl knez]" l'adu sv. Be
nedil{ta z Shakopee, z pocatku v nenrcitS'ch c1elslch c1obach, pozc1eji jednou za 
mesic; byli to Otcove: Cornclins S·weetmall. Benedikt HE-illcH. Grorg Scherer, 
pak hlavne P. Bruno Riss. 
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První mše svatá zde byla obtována v píbytku osadníka Philippa již

na podzim r. 1856. Nápotomní bohoslužby po nkolik let byly konány v pro-

strannjším píbytku V. Vrtiše, kdežto soukromé pobožnosti nedlní, když tu

knze nebylo, odbývali si eští pisthovalci ráno doma, odpoledne pak obyej-
n scházívali se eši u M. Boraka, Nmci u Ant. Philippa.

S pibýváním vysthovalc rostla poteba prostrannjších kostelních

místností. Proto kostra obmýšleného chrámu Pán byla zvtšena a na den sv.

Štpána 26. prosince 1859. uinna smlouva s tesaem nmeckým Mikulášem
.Wagnerem k pokrytí kostela, vsazení oken a dveí, k položení podlahy i stropu,

k nahození maltou uvnit, jakož i k vystavení malé vže. Do vnit kostela ml
postaviti oltá, míži pro sv. pijímání a zpovdnici ; vše za cenu 175 dollar.

Za to musel i všechny poteby stavební sám dodati a zavázal se, že se vším bude

hotov do 1. ledna 1861. To nejlepší dkaz, jak vzácné byly tehda peníze.

•Mimo píslušník nmeckých jsou na smlouv té (doposud zachovalé) podepsaní

tito osadníci eští: Voj. Vrtíš, Tom. Vrtiš, Fr. Bržek, Jan Bernas, Jan Štp-
ka, Mart. Borák, Mat. Hanzl, Jos. Stehlík, Tom. Suchomel, Fr. Petíka, Voj.

Janovský, Mat. Kajer, Jan Vondrak, Jos. Petíka, Jan Stícha.

Tou dobou pání a tužby osadník eských i nmeckých nesly se k tomu,

aby již mli ve stedu svém vlastního knze ; tudíž na radu nkterých poslána

písemní žádost' P. Petrovi Malému do sousedního státu Wisconsin, ab}', možno-li

mu, ujal se vzkvétající osady pražské. Týž horlivý knz, zanícený pro život

missionáský, v duchu apoštolském pospíšil do divokých konin Minnesoty, aby

tu zažil v plné míe slastí i strastí pionerského života. On to b.yl, jenž vysvtiv
dohotovený srubní kostelíek, as od 1. íjna 1861. až do polovice bezna r. 1866.

za dob nejvtších svízel spravoval osadu sv. Václava v Nové Praze.

P. Petr Malý, bratrovec nejstaršího eského knze na americkém severo-

západ, P. Josefa Malého, narodil se roku 1827. v Bechyni v Cechách a byl v

Budjovicích vj^svcen na knze r. 1852. Pijel do Ameriky roku 1859., a to do

státu New York, kde pobyv nkolik msíc, odebral se do Wiseonsinu. V kvt-
nu roku 1861. poali s ním osadníci novopražští, jak již uvedeno, vyjednávati

o zaujetí místa osadního správce jejich.

Hned po jeho píchodu zaala se stavti dosti prostranná srubní fara,

která na jae r. 1862. byla dohotovena. Zatím bydlel P. Malý v píbytku jisté-

ho Nmce, asi pl míle od kostela a odtud pravideln docházel ku konání boho-

služeb, jakož i k dozoru a k pomoci pi stavb fary ; když pak mohl pestho-
vati se do fary a nadáti se tak aspo ponkud pohodlnjšílio života, tu v krátkém
ase rána veliká stihla mladou osadu.

Bylo to práv na den Jména Ježíš, za tuhé zimy lednové, r. 1863., kdy
do malých kuchyských kamen, která v kostele byla umístna, hodn se piklá-

dalo. Ze však díví bylo delší a kamna krátká, vynívaly kousky deva z ka-

men, a dvíka nemohla se zavíti. Po as bohoslužeb vše b.ylo dobe; nebo i

když njaký uhlíek aneb kousek ohoelého deva vypadlo, lidé u kamen hned
to hodili zpt. Ale když všichni chvátali dom, na kamna se pozapomlo, a ná-

sledek byl ten. že pracn zbudovaný kostelíek padl za koist' plamenm. Z
této rány nemohla se osada tak brzy zotaviti. Po nkolik rok byly slouženy

mše sv, ve fae. Zatím o stavb nového kostela se mluvilo a rokovalo, cihly
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P1'vni mse svata zc1e byla obetovana v pfibytku osadnika Philippa jiz 
na podzim I'. 1856. Napotomni bohosluzby po nekolik let byly konany v pro
strannejslm pfibytkn V. Vrtise, kdezto soukrome 'poboznosti nedelnl, kdyz tu 
kneze nebylo, odbS'vali si cestl pristehovalci ranG doma, odpoledne pak obyeej
ne schclzivali se Cesi u ~r. Bo1'aka, Nemci u Ant. Philippa. 

S pfibyvanim vystehovalctl rostla potreba prostrannejsich kostelnich 
mistnosti. Proto kostra ,0bmSrsleneho chramu Pane byla zvetsena a na den sv. 
Stepana 26. prosince 1859. ucinena smlouva s tesarem nemeckym :Mikulasem 
;Wagnerem k pokryH kostela, vsazeni oken a dvefi, k palozeni podlahy i stropu, 
k nahozeni malton llvnitf, jakoz i k vystaveni male veze. Do vnitf kostela mel 
.postaviti altar, mHzi pro sv. pfijimani a zpovednici; vse za cenu 175 dolIarll. 
Za to musel i vsechny potfeby stavebni sam c10dati a zavazal se, ze se vsim bucle 
hotov do 1. lec1na 1861. Tot' nejlepsl dukaz, jak vzacne byly tehda penize. 
-Mirno pfislllsniln\ nemeckych json na smlouve te (doposud zachovale) poclepsanl 
tito osadnlci cesH: Voj. Vrtis, Tom. Vrtis, Fr. Bruzek, Jan Bernas, ~Tan Step
ka, ~Iart. Borak, ~Iat. Hanzl, Jos. Stehlik, 'Tom. Suchomel, Fr. Petricka, Voj. 
Janovsky, ~Iat. Kajer, Jan Vondrak, Jos. Petricka, Jan Sticha. 

Tou dobou prani a tuzby osadni.kU ceskych i nemeckych nesly se k tOlllU, 
aby jiz meli ve stredu svem vlastniho kneze; tudiZ na radn nekterych 'poslana 
pisemni zadost' P. Petro vi ~falemll do sousedniho statu Wisconsin, aby, mozno-li 
mu, ujal se vzkvetajicl osady prazske. Tyz horlivy knez, zaniceny pro zivot 
missionarsky, v duchu apostolskem pospisil do divokych koncin l\Iinnesoty, aby 
tu zaii! v pIne mire slasH i strasti pionerskeho zivota. On to byl, jenz vysvetiv 
dohotovenfr srnbni kostelicek, as od 1. fijna 1861. az do polovice bfezna r. 1866. 
'za dob nejvetsich svizelu ' spravoval osadu sv. Vaclava v Nove Praze. 

P. Petr Maly, bratrovec nejstarsiho ceskeho kneze na americkem severo
zapade, P. Josefa MaIeho, naroc1il se roku 1827. v Bechyni v Cechaeh a byl v 
Budejovieich vysvecen na kneze I'. 1852. Pfijel do Ameriky roku 1859., a to do 
statu New York, kde pobyv nekollk mesicu., odebral se do "\Visconsinu. V kvet
nu roku 1861. pocali s nim osaclnici novop1'azsti, jak jiz nvedeno, vyjednavati 
o zaujeti mista osaclniho spd.vce jejich. 

'Hned po jeho pfichoc1u zacala se staveti c10sti prostranna s1'ubni fara, 
ktera na jare r. 1862. byla dohotovena. Zatim b~'dlel P. ~Ialy v pribytku jiste
ho Nemce, asi pul mile od kostela a odtuc1 pravidelne dochazel ku konani boho
sluzeb, jakoz i k dozoru a k pomoci pH stavbe fary; kdyz pal\: mohl presteIlO
vati se do far~r a nadati se tak aspoll poneknd pohodlnejsiho zivota, tu v kriitkem 
case rana velika stihla mlac10u osac1u. 

Bylo to pr{lve na den Jmena Jezis~ za tuhe zimy lec1novc, r. 1863., kely 
do maIf'ch knch~'llskfrch kamen, ktera v kostelc byla umistena, hodne se prikh'i
dalo. Ze vsak c1r!vi bylo c1eISi a kamna krMka, vycnivaly kOllSky dreva z ka
men, a dvifka nemohla se zavriti. Po eas bohoslnzeb vse bylo elobl'e; llcbot' i 
kdyz nejakS' uhlicek aneb kousek ohol'eleho dr'c\'a vypac1lo, lide u kamell hnec1 
to hodili zpet. Al e h:c1yz vsichni chviitali c1omi'l, na kamna se pozapomelo, a na
sledek byl ten , ze pracne zbnc10vany kostclicek padl za korist'plamenilin. Z 
teto rany ncmohla se osac1a tak brz~' zotaviti. Po nekolik roki'l byly slouzcny 
mse sv. ve fare. Zatim 0 stavbe noveho kostela se mluvilo a rokovalo, cihly 
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raaly se páliti, kámen svážeti, základy se vykopaly ba i vyzdily, ale teprve 9.

záí 1866. rozhodný uinn krok k zapoetí díla. V památkách kostelních na-

chází se doposud zachované písemné znní onoho jednání pi všeobecné schzi,

odbývané na den 9. záí 1866., na nmž jsou podpisy: Tomáš Suchomel, Fr.

Svoboda, Fr, Pešek, Jan Jelínek a Jan Kubát.

Kdežto ped zapoetím první kostelní stavby nadaní listina znla na 40

akr, nyní, ped zapoetím zdné stavby chrámové, nová nadaní listina byla

vystavena, ve které Ant. Philipp zvtšil svj dar na 40 akr, které nyní spolu

s 10 akry echa Vrtiše iní stálou fundaci kostelní a jsou ásteným zídlem

dchod osadních ; co zatím díly osadník Bržka i Bernasa se odprodaly k

ukrytí výloh stavebních.

P. Malý ješt položil základy k novému kostelu, do základního kamene

památní listiny uložil, ty však, byvše dány do sklenné nádoby, proniknuty byly

vlhkem a úplné vzaly porušení. Rozmrzelý pro kivdu jemu uinnou od n-
kterých osadník, odešel P. Malý po 61eté horlivé a blahodárné innosti z osady.

a zemel roku 1886. v St. Henry, v okresu Le Sueur, v Minnesot v irsko-n-

mecké osad, jsa opuštn a chd. Byl to muž pro churavos svou povahy n-
kdy podivné, ale srdce zlatého.

Na jeho místo nastoupil P. Alois Plut, Slovinec, jazyka eského neznalý.

Za nho tém dohotoven kostel. Zmínný knz, jeden z nejzasloužilejších v

dioecesi. Nmcm ovšem mohl vyhovti úpln, že však e eská dlala mu ne-

snáze, a jako Slovinec postupem asu již dosti dobe stával se srozumitelným:

pece necítil se tu na svém míst, a když pak Cech ádu sv. Františka, P. Hono-

rát Povolný pibyl do dioecese St. Paul. tu P. Plut ochotn postoupil mu místo

ke konci kvtna 1868. Od zaátku ervna roku 1868. až do ervna 1874. ku

všeobecné spokojenosti ídil P. Honorát Povolný, O.S.F., osadu novopražskou a

možno íci, že je mezi osadníky dosud v nejlepší památce.

Za nho vysvcen nový chrám Pán ndp. biskupem Tomášem L. Gracem

na den sv. Václava 1868.; za to ale zmínná srubní fara, užívána byvší po n-
kolik rok též za kostel, velmi sešla.

Dne 9. bezna 1873. ustanoveno v osadní schzi, že se má stavti nová

fara cihelná. inny pípravy ke stavb až i se stavbou—ovšem pomalu

—

zapoato. Tou dobou odešel P. Povolný, volán jsa od pedstavenstva svého klá-

štera nazpt do Cech, a osada zstala osielá pes celý rok. P. Honorát Povol-

ný, tento šlechetný knz a upímný ech, narodil se 27. ledna 1837. v Nym-
burku. Studoval gymnasium v Praze, kde vstoupil do ádu sv. Františka. P-
sobil v Daicích na Morav, ve Velvarech a Slaném v echách; po té optn
v Daicích, odkud s dovolením ádu se odebral, jak již eeno, do Ameriky r.

1868. Po 3 letech pibyl znovu do Ameriky a ídil po 6 rok osadu ve Win-

sted, v okresu McLeod, v Minnesot
;
po té pobyl dva roky v St. Paul a taktéž

dlouho v Heidelbergu. Chtje poslední dny života svého ztráviti v zátiší klá-

šterním, odejel po druhé do ech, a to do Jindichova Hradce, kde ustanoven

byl kvardiánem. Zemel tam 31. kvtna 1890.

J»n Habenlcbt. — Déjiay echftT Amer.
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.zacaly se paIiti, kamen 8vazeti, zaklady se vykopaly ba i vyzdily, ale teprve 9. 
fari 1866. rozhodny ucinen krok k zapoceti dHa. V pamatkach kostelnich na
chazi se doposud zachovane pisemne zneni onoho jednani pri vseobecne schuzi, 
odbyvane na den 9. zaH 1866., na nemz jsou podpisy: Tomas Suchomel, Fr. 
Svoboda, Fr. Pesek, Jan Jelinek a Jan Kubat. 

Kdezto pred zapocetim prvni kostelni stavby nadacni listina znela na 40 
akru, nyni, 'pred zapocetim zdene stavby chramove, nova nadacni listina byla 
vystavena, ve ktere Ant. Philipp zvetsil SV11j dar na 40 akru, ktere nyni spolu 
s 10 akry Cecha Vrtise eini sbHou fundaci kostelni a jsou casteenym zHdlem 
duchodu osadnlch; co zatim dily osadnlkl1 Briizka i Bernasa se odprodaly k 
ukrytf vyloh stave bnich. 

P. 1\Ialy jeste polozil zaklady k novemu kostelu, do zakladnlho kamen~ 
pamatni listiny ulozil, ty vsak, byvse dany do sklenene nadoby, proniknuty byly 
vIhkem a upIne vzaly poruseni. Rozmrzely pro krivdu jemu ucinenou od ne
kterych osadniku, odesel P. 1\Ialy po 6lete horlive a blahodarne cinnosti z osady. 
a zemrel roku 1886. v St. Henry, v okresu Le Sueur, v 1Iinnesote v irsko-ne
mecke osade, jsa opusten a chud. Byl to mnz pro churavost' svou povahy ne
kdy podivne, ale srdce zlateho. 

Na jeho misto nastoupil P. Alois PIut, Slovinec, jazyka ceskeho neznalY. 
Za neho temer dohotoven kostel. Zminen)'T knez, jeden z nejzaslouzilejsich v 
dioecesi, Nemcum ovsem mohl vyhoveti nplne, ze vsak ree ceska delala mu ne
snaze, ac jako Slovinec postupem casu jjz dosti dobre staval se srozumitelnym: 
prece necitil se tn na svem miste, a kdyz pal\: Cech radn sv. Frantiska, P. Hono
rat Povolny pribyl do djoecese St. Paul. tu P. Plut ochotne postoupil mu misto 
ke konci kvetna 1868. Od zacatku eervna roku 1868. az do cervna 1874. ku 
vseobecne spokojenosti fldil P. Honorat Povoln~', O.S.F., osadu novoprazskou a 
mozno fici, ze je mezi osadniky closnd \' nejlepsi pamatce. 

Za neho vysvecen novy chram Pane ndp. biskupem Tomasem L. Gracem 
na den sv. Vaclava 1868.; za to ale zminena srubni fara~ nzivana byvsi po ne
kolik roku tez za kostel. velmi sesla. 

Dne 9. bfezna 1873. ustanoveno v osadni schuzi, ze se rna staveti nova 
fara cihelna. Cineny pripravy ke stavbe az i se stavbou-ovsem pomalu
zapocato. Tou dobou odesel P. Povolny, volan jsa od predstavenstva sveho kla
stera nazpet do Cech, a osada zUstala osirel{t pres cely rok. P. Honorat Po vol
ny, tento slechetn)'T knez a upHmn~T Cech, narodil se 27. ledna 1837. v Nym
burku. Studoval gymnasium v Praze, kde vstoupil do radu sv. Frantiska. PU
sobil v Dacicich na ::\Iorave, ve VelYarech a Slanem v Cechach; po te opetne 
v Dacicich, odkud s dovolenim radu se odebral, jak jiz receno, do Ameriky r. 
1868. Po 3 letech pribyl znovu do Ameriky a Hdil po 6 roku osadu ve Win
sted, v okresu 1\IcLeod, v 1\Iinnesote; po te pobyl dva roky v St. Paul a taktez 
dloubo v Heidelbergu. Chteje posledni dny zivota sveho ztraviti v zatisi kla
sternim, odejel po drube do Cech, a to do Jindrichova Hradce, kde ustanoven 
byl kvardianem. Zemrel tam 31. kvetna 1890. 

Jan Habenicht. - D~jiD:r ~)l\\v An\er. 
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V dob té jen tak píležitostn navštívili Novou Prahu P. P. Rudolf

Deustermann z Jordán, pak nkolikráte P. C. J. Knauf ze Cedar Lake, oba Nm-
ci. V postní dob r. 1875. ml tam missii veleznámý missioná ádu Ježíšova

P. F. X. Šulák, rozený Polák, jenž též missionáský kíž posvtil a postaviti dal

ped kostelem, a na Boží Tlo 26. kvtna 1873. byl do Nové Prahy pozván od

osadník nov tehda vysvcený eský knz P. Fr. Pibyl, jenž však, jsa již v

Americe vychován a vysvcen, necítil se povolaným eskou osadu pevzíti, a

trvalo to tudíž až do 14. ervence 1875., než se zase dostalo osad místního du-

chovního správce v osob P. Romana Kimela, rozeného ve Slezsku, jenž spra-

voval osadu novopražskou do polovic ervence 1877., tedy plná dv léta. Tu

pak ke konci toho asu vyskytly se v osad rznice. Biskup st.paulský ml
do tch dob všechen majetek církevní všech osad své dioecese (tedy i osady

novopražské) upsaný ve svém jménu. Ponvadž se však v jiných biskupstvích

tu a tam stalo po úmrtí biskup, že veškeré tak upsané jmní celé dioecese ne-

spravedliv žádáno bylo ped soudem od pozstalých pátel biskupových; ne-

bo, zstaly-li osobní dluhy po nkterém ze zemelých biskup, že na všechny

osady inny byly nároky k zaplacení takových osobních dluh : proto z opatr-

nosti a k pedejití podobných nedorozumní ve své dioecesi, ustanovil se biskup

na tom, že majetek církevní všech svých osad nebude míti pipsán na své jméno

pouze, ale že k dobru osad penese a postoupí právo majitelské na 5lenný

správní výbor, on sám zstávaje jedním, generální viká celé dioecese druhým,

místní knz každé osady tetím, a dva pedstavení svtští v každé osad mli
býti tvrtým a pátým lenem téhož správního výboru. Možná sice, že P. Kimel

nedovedl celou záležitost' dobe vysvtliti svým osadníkm; nicmén však, když

všecky jiné osady ochotn pijaly tuto tak zvanou inkorporaci, jest se co diviti,,

že v Nové Praze inkorporace jako novota potkala se s odporem a vzpourou,

kterou ani P. Kimel, ba ani sám biskup, který tam za tím úelem osobn pijel,

nedovedli utišiti. Proto biskup knze vzal, a osada (ehož ovšem jen nkteí
nesli vinu) stižena byla kletbou církevní, tak zvaným interdiktem, takže žádné-

mu knzi nebylo dovoleno njaké úkony náboženské zde vykonávati. Teprve

pak zaali osadníci, jak ti dobí, tak i onino mén dobí, poznávati své penáhle-

ní a o celé záležitosti chladnji pemýšleti. Pohby bez knze se odbývaly, se

kty museli osadníci nkolik mil do jiných osad, kde jen z milosrdenství se jim

mohlo posloužiti, ba i ten obchod vázl. Tento stav vcí trval skorém pl roku.

Pak prostednictvím P. A. Pluta, kdysi místního knze, pak dkana shakopee-

ského a tudíž dkana nad tamním okolím, osada novopražská zase obdržela

místního knze a kletba s ní sata, ježto inkorporace ochotn byla pijata osad-

níky.

Dne 16. prosince 1877. nastoupil duchovní správu v Nové Praze P. Aug.

Lang a ídil osadu za pomr ponkud pedce nakvašených a jieustálených až

do 12. bezna 1880. Za nho nastalo v osad rozštpení a jsou tam n>Tií co do

smýšlení náboženského—jako všude jinde—2 strany, které spoleensky jakž

takž dosti dobe se snášejí, totiž: osadníci katolíci a spolky katolické s vlastním

kostelem, školou a hbitovem, kteí ovšem jsou u veliké vtšin, a osadníci n-
kdy katolití, n>-ní však lidové spolku . S. P. S. s žádným kostelem, s nevlastní
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v dobe te jen tak 'pHlezitostne navstfvili Novou Prahu P. P. Rudolf 
Deustermann z Jordan, pak nekolikrate P. C. J. Knauf ze Cedar Lake, oba Nem
ci. V postni dobe r. 1875. mel tam missii veleznamy missionar fadu Jeiisova 
P. F. X. Sulak, rozeny Polak, jenz tez missionarsky kHz posvetil a postaviti dal 
pred kostelem, a na Bozi Telo 26. kvetna 1873. byl do Nove Prahy 'pozvan od 
osadniku nove tehda vysvecenfr cesky knez P. Fr. Pribyl, jenz vsak, jsa jiz v 
Americe vychovan a vysvecen, necitil se povolanym ceskou osadu prevziti, a 
trvalo to tudiz az do 14. cervence 1875., nez se zase dostalo osade mistnilio du
chovniho spravce v osobe P. Romana Kimela, rozeneho ve Slezsku, jenz spra
voval osadu novoprazskou do polovic cervence 1877., tedy plna dye leta. Tu 
pak ke konci toho casu vyskytly se v osade riiznice. Biskup st.paulskY mel 
do tech dob vsechen majetek cirkevni vsech osad sve dioecese (tedy i osady 
novoprazske) upsany ve svem jmenu. Ponevadz se vsak v jinych biskupstvich 
tu a tam stalo po umrti. biskupu, ze 'veskere tak upsane jrneni eele dioecese ne-
spravedlive zadano bylo pred soudem od pozllstalyeh pratel biskupovych; ne
bo, zustaly-li osobni dluhy po nekterem ze zemrelfrch biskupu, ze na vsechny 
osady cineny byly naroky k zaplaceni takovych osobnieh dluhu: proto z opatr
nosti a k predejiti podobnfrch nedorozumeni ve sve dioecesi, ustanovil se bisknp 
na tom, ze majetek eirkevnf vseeh svyeh osad nebude miti pripsan na sve jmeno 
pouze, ale ze k dobru osad prenese a postoupi pravo majitelske na 5clenny 
spravni vybor, on sam zustavaje jednim, generalni vildf cele dioecese druhym, 
mistni knez kazde osady tretim, a elva predstaveni svetSti v kazde osade meli 
bfrti ctvrtfrm a patym clenem h~hoz spravniho vYboru. l\Iozna siee, ze P. Kimel 
nedoyedl celon zalezitost' dobre vysvetliti svym osadnfkum; nicmene vsak, kdyz 
vsecky jine osady ochotne prijaly tuto tak zvanou inkorporaci~ jest se co diviti,. 
ze v Nove Praze inkorporaee jako novota potkaia se s odporem a vzpourou, 
kterou ani P. Kimel, ba ani sam biskup, ktery tam za tim llcelem osobne prijel, 
nedovedli utisiti. Proto biskup kneze vzal, a osada (cehoz ovscm jen nektefi 
nesli vinu) stizena byla kletbon cirkeYnl, tak zvanym interdiktem, takze zadne
mu knezi nebylo dovoleno nejake ukony nabozenske zde vylwnavati. Teprve 
pak zacali osadnici, jak ti dobfi, tak i onino mene dobH, poznavati sve prenahle
ni a 0 cele zalezitosti chladneji premysleti. POhrby bez klleze se odbyvaly, se 
kfty museli osadniei nekolik mil do jinych osad, kde jen z milosrdenstvi se jim 
mohlo poslomiti. ba i ten obehod vazl. 'Tento stay veei trval skorem pul roku. 
Pak prostfcdnictvim P. A. Pluta. kdysi mistniho kneze, pak dekana shakopee
skeho a tudiz dekana nad tamnim okolim, osada novoprazsld, zase obdrieJa 
mistniho kneze a ldetha s ni silata , jezto inkorporace ochotne byla prijata osad
niky. 

Dne 16. prosincc 1877. nastonpil duchovni spravu v Xove Praze P. Aug. 
Lang a fidil osadu za pomeru ponekud pfedce nakvasenych a Jlenstalenych az 
do 12. brezna 1880. Za nellO nastalo v osadc rozst(~pcni a json tam nyni co do 
smysleni nabozenskeho-jako vsude jinde-2 strany, ktere spolccensky jakZ 
takz dosti dobre sc snaseji, totiz: osaclnici katolici a spolky katolicke s vlastnim 
kostelem, skololl a hrbitovem, ktcH oYsem jSOll u velike vetsine, a osadnici ne
kdy katolicti, nyni vsak lldovc spolkn C. S. P. S. s zadnf"m kostelem, s nevlastni 
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školou a s nevlastním hbitovem, nebo tyto zakládány byly ponejvíce z daní,

jež katolík i nekatolík platiti musí.

Až do tchto dob užívána byla škola místní ode všech spolen, novo-

pražští knží vyuovali tam katechismu
;

po té však vidla se poteba školy

vlastní osadní, školy katolické. Na jae r. 1878. ve schzi osadní ustanoven 12-

lenný výbor stavební, do nhož zvoleni byli: F. Kolá, F. Brúžek, J. Skluzá-

ek, Ant. Soukup, Jos. Turek, Josef Schonbauer, J. Kubát, Jos. Vrabek, Mat.

Rev. Fr. Tichý, dkan.

Nosek, Fr. ezá, Mart. Kopaka, Tom. Hanzl a se stavbou v ervnu téhož ro-

ku zapoato a ješt téhož roku, piinním stavebního výboru, zvlášt pak ráz-

ným poínáním a vynasnažením F. V. Koláe, stavba tém úpln ku konci pi-
vedena; krásný to pomník záslužné obtavosti tamních eských katolík a zá-

rove dkaz, že katolickým echm vždy a všady vzdlání a vychování mládeže

pede vším leží na srdci. V nové škole uilo se již v roce školním 1878.—79. v

jedné tíd.
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skolou a s nevlastnim hrbitovem, nebot' tyto zakhldany byly ponejvlce z dan., 
jez katoHk i nekatolik platiti mus!. 

Az do techto dob uzivana byla skola mistni ode vsech spolecne, novo
prazst! knezi vyucova1i tam katechismu; po te vsak videla se potreba skoly 
vlastni osadni, skoly katolicke. Na jafe r. 1878. ve schuzi osadni ustanoven 12-
clenny vybor stavebni, do nehoz zvoleni byli: F. Kolar, F. Brlizek, J. Skluza
cek, Ant. Soukup, Jos. Turek, Josef Schonbauer, J. Kubat, Jos. Vrabek, :Mat. 

~ev. Fr. Tichy, dekau. 

Nosek, Fr. R.ezac, l\lart. Kopacka, Tom. Hanzl a se stavbou v cervnu tehoz ro
ku zapocato a jeste tehoz roku, pricinenim stavebniho vyboru, zvhlste pak raz
nym pocmanim a vynasnazenim F. V. Kolare, stavba temer uplne ku konci pri
vedena; krasny to pomnik zasluzne obetavosti tamnich ceskych katoHku a za
roven dukaz, ze katolickym Cechlim vzdy a vsady vzdelani a vychovani mladeze 
prede vsim lezi na srdci. V nove skole ucilo se jiz v roce skolnim 1878.-79. v 
jedne Hide. 
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Avšak P. Lang netšil se dlouho této nové, za nho postavené škole, ne-

bo 12. bezna 1880, opustil Novou Prahu, aby pevzal ízení eské osady v La
Grosse, ve státu Wisconsin. Nová Praha zstala zase nkolik msíc bez místní-

ho knze. Za administrátora zatím ustanoven P. František Šimoník z Heidel-

bergu, jenž podle možnosti tam dosluhoval, maje tehda na starosti celý ten okr-

sek, kde nyní 4 knží eští jsou innými.

Dne 20. ervence r. 1880. slavnostn byl uvítán a od posavádního admini-

strátora do farnosti novo-pražské uveden za duchovního správce P. Fr. Tichý,

za nhož osada jak ve hmotném tak i duchovním ohledu statn kráela ku
pedu .

Hbitovní kaple v Nové Praze, Minn.,

vystavná nákladem Rev. Fr. Tichého.

P. František Tichý, dkan, narodil se 21. záí roku 1847. v Police v e-
chách, kdež otec jeho František byl mistrem stavitelským. Jako hoch chodil d»

mšanské školy svého rodného msta, po té do nižší reálky. Na pání své ma-

tky, která chtla, aby byl knzem, vstoupil v Litomyšli do gymnasia, kdež slo-

žil zkoušku maturitní roku 1871. Téhož roku odveden byl k vojsku a musil

hned po zkoušce, odbýti si osminedlní cviení vojenské v áslavi. Mezitím

žádal a pijat byl do semináe v Praze, kdež pobyl dv léta, od roku 1871. d*

400 IJejiny Cechuv Arnenckych. 

Avsak P. Lang netcsil se dlouho teto noye, za neho posta vene skole, ne
bot' 12. brezna 1880. opustil Novou Prahu, aby prevzal rizen! ceske osady v La 
Crosse, ve statu Wisconsin. Nova Praha ztlstala zase nelwlik mesicu bez rnistni
ho kneze. Za administratora zatlm ustanoven P. Frantisek Simonlk z Heidel
bergu, jenz podle moznosti tam doslnhoval, maje tehda na starosti eely ten okr
sek, kde nyni 4 knezi cesti jsou cinnSrmi. 

Dne 20. cervence r. 1880. SlaYllOstne byl uvitim a od posavadniho adrnini
stratora do farnosti novo-prazske uvedell za duchovniho spravce P. Fr. Tichy, 
za nehoz osada jak ve hmotnem tak i dnchovnllll oh ledu statne kracela ku 
predu. 

IHbitovn( kaple v Nove Praze, Minn., 
vystuvenn nakladem Hov. Fr. Ticheho. 

P. FrantiSek Tichy, dekan, narodil se 21. zaH roku 1847. v Policce V Ca
ehach, kdez otee jeho Frantisek byl mistrem stavitelskS'm. Jako hoch ehodil d. 
mest'anske skoly sveho rodneho mesta, po te do nlzsi realky. Na pran! sve rna
tky, ktera chtela, aby byl knezem, Ystoupil V Litomysli do gymnasia, kdez slo
zil zkousku rnaturitni roku 1871. Tehoz roku od veden byl k voj"sku a rnusil 
hned po zkousce, odbyti si osminedelni cviccni vojenske v Caslavi. Mezitir. 
zadal a prijat byl do semimire v Praze, kdez pobyl d ve leta. od roku 1871. do 
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roku 1873. Roku 1873. odhodlal se k vysthování se do Ameriky, kdež v semi-

nái "St. Francis" u Milwaukee roku 1874. skonil svá bohoslovecká studia. Dne
24. ervence téhož roku vysvcen byl na knžství v Detroit, ve státu Michigan

a ustanoven duchovním správcem osady sv. Václava v témž mst. Psobil tam

po 3 léta. Roku 1877. pestoupil do dioecese St.-Paulské, kdež psobil mezi ce-

chy a Poláky téhož msta až do ervence roku 1880., kdy ujal se správy osady

sv. Václava v Nové Praze. Za jeho správy roku 1881.—1883. zvtšen byl kostel

a sice více než o polovici dívjších rozmr, což stálo 4500 dollar.

Slavné vysvcení tohoto zvtšeného chrámu Pán, vyzdobeného uvnit též

2 novými oltái, pedsevzato na den sv. Václava 1883. staikým biskupem za

assistence 10 knží. Msgr. Jos. Hessoun ze St. Louis pi té píležitosti ml slar-

nostní kázání a vysvtil též nov založený hbitov.

Roku 1885. vystavl dm pro školní sestry. Roku 1889. vystavna pak

sí spolk katolických a roku 1896. rozšíena, za píinou generálního sjezdu

I. U. R. K. Jednoty, jenž se konal zmínného roku v Nové Praze.

Avšak zvláštní zásluhou dkana Fr, Tichého jest, že slovem i hmotnými
podporami hledl touhu po vyšším vzdlání podnítiti v srdcích svých žák.

Vyšli totiž z osady novo-pražské a školy katolické již tyi knží, dva
lékai, 3 lékárníci, nkolik uitel a uitelek v katolických i veejných školách,

10 školních sester a celá ada mladých obchodník. Také jeho výborné snaze

dlužno piísti, že v nedávných letech bylo z jeho osadj^ novo-pražské 15 eských
mladík v latinských školách. V uznání hlavn tchto zásluh o školství domácí

i o kollej a seminá v dioecesi, jmenován byl fará P. Fr. Tichý arcibiskupem

Janem Irelandem, dkanem nad 10 osadami svého okolí pípisem ze dne 22. pro-

since roku 1896. Roku 1899. postavil P. Fr. Tichý svým nákladem nádhernou

a jedinou toho druhu v katol. osadách v Americe hbitovní kapli, jejíž podzemní

sklepení sloužiti má za místo pohební místních knží. Kaple jest vn i vnit
vykládána mramorem, s hlásným andlem na kopuli a kryta je mdí. Uvnit
je pekrásný oltá a stny jsou ozdobeny umleckými malbami. Kaple ta jest

perlou umní stavitelského svého druhu nejen v celém okolí, ale i v celém státu

Minnesot.

V beznu roku 1906. nastala v osad sv. Václava v Nové Praze zmna.
P, Fr. Tichý, dosavadní horlivý tamní dkan, se podkoval a odešel do Silver

Lake, Minn. Na místo jeho poslán byl arcibiskupem Irelandem P. Jaroslav

ermák, nyní dkan novopražský. Tento duchovní správce narodil se 22. kvt-
na r. 1871. v Pardubicích v Cechách. Navštvoval školy obecné v Pardubicích,

gymnasium 5 let ve Vys. Mýt a 3 roky v Litomyšli. Po skonených studiích

odebral se r. 1891. kolem vánoc do semináe sv. Tomáše v St. Paul, Minn., a

dokonil studia svá v nov vystavném seminái sv. Pavla v St. Paul, kde dne

8. ervna 1895. na knžství byl vysvcen. Po vysvcení zastával místo P. Jana
Ryndy, který dlel ve staré vlasti na návštv, 3 msíce. Dne 1. íjna r. 1895.

poslán byl na polskou osadu sv. Vojtcha v Silver Lake, kde psobil 1% roku,

re kterémž ase postavil kostel a faru pro echy. Na této osad eské byl pak

plných 11 let, až 29. ervna 1906. poslán byl do Nové Prahy, kdež za jeho správy

dostavn krásný kostel, zasvcený ku cti sv. Václava, na nmž se poalo stavli
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I'oku i873. Roku 1873. odhodlal se k vysU~hovani sc do Amcriky, kdez v semi
nari "St. Francis" u Milwaukee roku 1874. skoncil sva bohoslovecka studia. Dne 
24. cervence tehoz roku vysvecen byl na knezstvi v Detroit, ve statu Michigan 
a ustanoven duchovnim spravcem osady sv. Vaclava v temz meste. Pusobil tam 
po 3 leta. Roku 1877. prestonpil do dioecese St.-Paulske, kdez pusobil mezi Ce
ehy a Polaky tehoz mesta az do cervence roku 1880., kdy ujal se spravy osady 
BV. Vaclava v Nove Praze. Za jeho spravy roku 1881.-1883. zvetsen byl kostel 
a sice vice nez 0 polovici dfivejsich rozmeru, coz stalo 4500 dollariL 

Slavne vysveceni tohoto zvetseneho chramu Pane, vyzdobeneho uvnitf tez 
2 novymi oltari, predsevzato na den sv. Vaclava 1883. starickym biskupem za 
assistence 10 knezi. J\fsgr. Jos. Hessoun ze St. Louis prj te prilezitosti mel slav
nostni kazani a vysvetil tez nOYe zalozen§ hfbitoy. 

Roku 1885. vystavel dum pro skol11i sestry. Roku 1889. vystavena pak 
siii spolkft katolickych a roku 1896. rozsifena, za pficinou generalniho sjezdu 
I. U. R. K. J ednoty, jenz se konal zminenellO roku v Nove Praze. 

Avsak zvlastni zasluhou dekana Fr. Ticheho jest, ze slovem i hmotnymi 
podporami hlede! touhu po vyssim vzdelani podnititi v srdclch svych zaku. 

Vysli totiz z osady novo-prazske a skoly katolicke jiz ctyfi knezl, dva 
lekari, 3 lekarnici, nekolik ucitelii a ucitelek v katolickych i vercjnSrch skolach, 
10 skolnich sester a cela rada mladych obchodnikii.Take jeho vyborne snaze 
dluzno pficisti, ze v nedavnych letech bylo 'Z jeho osady 11ovo-prazske 15 ceskych 
mladikii v latinskych 8kolach. V uznani hlavne techto zasluh 0 skolstvi dom~ci 
i 0 kollej a semin;ir v dioecesi, jmenovan byl farar P. Fr. Tichy arcibiskupem 
Janem Irelandem, dekanem nad 10 osaclami sveho okoli pfipisem ze dne 22. pro
since rQku 1896. Roku 1899. posta viI P. Fr. Tichy svym nakladem nadhernou 
a jedinou toho druhu v katol. osadach v .Americe hrbitovni kapli, jejiz podzemni 
sklepeni slouziti ma za misto pohrelmi mistnich knezL Kaple jest vne i vnitf 
vykladana mramorem, s hlasnym andelem na k6puli a kryta je medL Uvnitf 
je pfekrasny oltar a steny jsou ozdobeny umeleckymi malbami. Kaple ta jest 
perlou Umen! stavitelskeho sveho druhu nejen v celem okoH, ale i v celem statu 
lfinnesote. 

V breznu roku 1906. nastala v osade sv. Vaclava v Nove Praze zmena. 
P. Fr. Tichy, dosavadni horlivy tamni dekan, se podekoval a odesel do Silver 
Lake, J\Iinn. Na OOsto jeho poslan byl arcibiskupem Irelandem P. Jaroslav 
Cermak, nyni dekan novoprazskY. Tento duchovni spravce narodil se 22. kvet
na r. 1871. v Pardubicich v Cechach. Navstevoval skoly obecne v Pardubicich, 
gymnasium 5 let ve Vys. Myte a 3 roky v Litomysli. Po skoncenych studiich 
odebral se r. 1891. kolem vanoe do seminare sv. Tomase v St. Paul, J\finn., a. 
dokoncil studia sva v nove vystavenem seminafi sv. PavIa v St. Paul, kde dne 
8. cervna 1895. na knezstvi byl vysvecen. Po vysveceni zastaval misto P. J ana 
Ryndy, ktery dlel ve stare vlasti na navsteve, 3 mesice. Dne 1. fijna r. 1895. 
poslan byl na polskou osadu sv. Vojteeha v Silver Lake, kde piisobil 1% roku, 
Te kteremz case postavil kostel a faru pro Cechy. Na teto ()sade ceske byl pak 
pIny-eh 11 let, az 29. cervna 1906. poslan byl do Nove Prahy, kdez za jeho spravT 
dostaven krasny kostel, zasveceny ku cti BV. Vaclava, na nemz se pocalo staveti 
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ješt za správy dkana P. Fr. Tichého. Kostel dostavn a vysvcen byl dne 7.

oervence 1907. arcibiskupem Irelandem.

Dlužno se ješt zmíniti, že v eské katolické tyrtídní škole je obyejn
na 250 dítek pod správou uitele J. J. Kováíka (díve ve Spillville v low)
a 4 školních sester ádu sv. Františka. (Díve býval ve škole té uitelem Jan

Hovorka.) Škola je bezplatná, a chudí žáci dostávají knihy zdarma. Co se

eských katolických spolk týe, jest jich v Nové Praze sedm a sice:

Rev. Jaroslav ermák, dkan

Nejstarší spolek mužský sv. Václava, s oddlením sv. Jana, založen roku
1879.

Spolek rytí sv. Václava, založen roku 1882.

Spolek žen sv. Anny, založen roku 1890.

Katolický Dlník, dv ísla, založena roku 1890. a roku 1896.

Spolek Lesnic sv. Teresie, založen roku 1900.

Spolek panenský Neposkvrnného Poetí Panny Marie, založen roku
1901.

A již nyní všecko tomu nasvduje, že jako esko-katol. osada st.-louiská

osobuje si právem est' býti osadou mateskou všech osad eských v Americe,
tak i osada novo-pražská mže se tím honositi, že jest metropolí všech eských
katol. osad dalekého severozápadu amerického.

Divadelní ruch vzkvétal v Nové Praze v letech osmdesátých. Zásluh o

jeho povzbuzení si získali : Jan Prosek (narozen 20. srpna 1853. v Senožatech
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je~te za spravy dekana P. Fr. Ticheho. Kostel dostaven a vysvecen byl dne 7. 
cervence 1907. arcibiskupem Irelan-dem. 

DIuzno se jeste zminiti, ze v eeske katolicke ctyrtHdni skole je obycejne 
na 250 ditek pod spravou ucitele J. J. Kovarika (dHve ve Spillville v lowe) 
a 4 skolnich sester fadu sv. Frantiska. (Drive byval ve skole te ucitelem Jan 
Hovorka.) Skola je bezplatna, a chudi za.ci dostavaji knihy zdarma. Co Be 
Ceskjch katolickjch spolku tyee, jest jich v Noy€ Praze sedm a sice: 

1879. 

1901. 

Rev . .Taroslav ('erm~lk, dekan 

Nejstarsl spolek muzskS' sv. Vaclava, s oddelenim sv. Jana, zalozen roku 

Spolek rytifu sv. Vaclava, zalozen roku 1882. 
Spolek zen sv. Anny, zalozen roku 1890. 
Katolicky Delnik, dye eisla, zalozena roku 1890. a roku 1896. 
Spolek Lesnic sv. Teresie, zalozen roku 1900. 
Spolek panensky Neposkvrneneho Poeet! Panny )Iarie, zalozen roku 

A jiz nyn! vsecko tomu nasvedcuje, ze jako cesko-l{atol. osada st.-Iouiska 
osobuje si pravem cest' byti osadou materskou vsech osad ceskych v Americe, 
tak i osada novo-prazska muze se tim honositi, ze jest metropoli vsech ceskych 
katol. osad dalekeho severozapadu americkeho. 

Divadelni rnch vzkvetal v Nove Praze v letech osmdesatYch. Zasluh 0 

jeho povzbuzeni si ziskali : Jan Prosek (narozen 20. srpna 1853. v Senozatech 
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u Bechyn, jenž pibyl do Nové Prahy roku 1870.) ; Tomáš Vaásek (syn ze-

melého Fr. Vaáska) ; bratí Hovorkové—Tomáš, Josef a Jan, a Jos. Chalup-

ský, nyní v Beroun, v Minnesot. Hovorkové pocházejí ze Svinu u Veselí nad
Lužnicí, kde otec jejich, Tomáš, byl zámožným a váženým rolníkem. Pibyv v

listopadu roku 1871. s rodinou do Minnesoty, koupil nedaleko Nové Prahy far-

mu, na které zemel v prosinci téhož roku "touhou po domov." Nejstarší syn

Tomáš (studoval gymnasium v Budjovicích) má pknou farmu na blízku No-
vé Prahy, Josef byl nejprve uitelem na eské katol. škole v Nové Praze, po

té lékárníkem tamže, potom okresním zápisníkem v Shakopee a nyní je veejným
notáem v Nové Praze. Jan jest uitelem na eské katol. škole ve Veselí, v Min-

nesot a nejmladší Václav doktorem v Silver Lake, v Minnesot.

Josef Chalupský (narozen 6. srpna 1853. v Záboí anebo v Záboích u
Vodan) pibyl roku 1870. do Nové Prahy. Tam zprvu rolniil, po té ml ho-

spodu a prodával stavební díví. Roku 1896. odsthoval se do Berouna u Pine

City v okresu Pine v Minnesot, kde má 2000 akr pozemku. Byl 6 rok výbor-

ným pedsedou I. Ú. . K. Jednoty a také pozdji pokladníkem Katol. Dlníka.

Nyní však divadelní ruch v Nové Praze ponkud poklesl. To platí však

o všech eských osadách v Minnesot a skoro o celém západ. Staí ochotníci,

kteí divadla udržovali, vyžádali si, neptajíce se veejnosti, odpoinku, a mla-

dý dorost je ve vci té liknavý ku škod naší národní myšlenky, nebo divadlem

se velice úinn podporuje eská e a eský duch.

Co se konen svobodomyslné strany týe, poínala si zvlášt v létech

sedm a osmdesátých velmi výbojn, ímž však málo dobrého zpsobila. Zarazila

v Nové Praze ád "Cechoslovan" (Z. . B. J.), který roku 1877. si postavil ve m-
steku svoji sí. Rovnž tam založena "tlocviná jednota Sokol," která však

brzo zanikla. Národní hbitov je Mi míle od msteka vzdálen.

—

Nová Praha má dnes pes 1600 obyvatel, vtšinou eských, má nový, nád-

herný esko-katol. kostel, vysvcený 7. ervence 1907., pknou esko-katol. ško-

lu, katol. spolkovou sí a farní budovu, nkolik eských obchod a emeslni-

ckých dílen, dva pivovary (jeden eský a jeden nmecký), asi tucet eských ho-

stinc, dva hotely, 2 lékae, 2 lékárny, dva parní mlýny, anglický týdenník, vy-

dávaný echem Jakubem Vrábkem atd. a je mstekem ilým a obchodním.

Osadníci v Nové Praze a jejím okolí jsou povtšin rolníci, kteí po pl
století neúnavn pracovali, ímž se domohli i slušného majetku. V okolí novo-

pražském nejvíce se pstuje pšenice, žito, kukuice, tu a tam lze spatiti i cukro-

vku, len a jiné plodiny. Taktéž zahradnictví vzkvétá v posledních letech ut-
sen.

Ped nkolika lety vystavli si nmetí methodisté v Nové Praze kostelík,

který však zaniká a jest na prodej ; roku 1892. pak postavena tam presbyterní

kaple, hlavním pispním tamního maj etnika parních mlýn, bohatého Ameri-

ana, a jeho úedník též Amerian.
Roku 1903. pak zapoato se stavbou nové veejné školy za 20.000 dollar.

Asi pt anglických mil od Nové Prahy leží v okresu Le Sueur esko-nme-
cká vesnika

o
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u Bechyne, jenz pribyl do Nove Prahy roku 1870.) i Tomas Vanasek (syn ze
mreleho Fr. Vanaska); bratfi Hovorkove-Tomas, Josef a Jan, a Jos. Chalup
sky, nyni v Beroune, v l\finnesote. Hovorkove pochazeji ze Svinu u VeseH nad 
Luznici, kde otec jejich, Tomas, byl zamoznym a vazenym rolnikem. · Pribyv v 
listopadu roku 1871. s rodinou do Minnesoty, koupil nedaIeko Nove Prahy far
mu, na ktere zemrel v ·prosinci tehoz roku "touhou po domove." NejstarSi syn 
Tomas (studoval gymnasium v Budejovicieh) rna peknou farmu na bHzku No
ve Prahy. Josef byl nejprve ueitelem na ceske katoI. skole v Nove Praze, po 
te lekarnikem tamze, pot om okresnim zapi5nikem v Shakopee a nyni je verejnym 
notarem v Nove Praze. Jan jest ucitelem na ceske katol. skole ve VeseH, v l\fin
nesote a nejmladsi Vac1av doktorem v Silver Lake, v Minnesote. 

Josef Chalupsky (narozen 6. srpna 1853. v Zabofi anebo v Zabofieh u 
Vodnan) 'pribyl roku 1870. do Nove Prahy. Tam zprvu rolnieil, po te mel ho
spodu a prodaval stavebni dNv!. Roku 1896. odstehoval se do Berouna u Pine 
City v okresu Pine v l\Iinnesote, kde rna 2000 akru pozemku. Byl 6 roku vybor
nym predsedou 1. U. R. K. J ednoty a take pozdeji pokladnikem Katol. Delnika. 

Nyni vsak divadelni rueh v Non~ Praze ponekud pokIesl. To plat! vsak 
o vseeh eeskyeh osadaeh v l\Iinnesote a skoro 0 eelem zapade. Stafi oehotniei, 
ktefi divadla udrzovali, vyzadali si, neptajiee se verejnosti, odpocinku, a mla
dy dorost je ve veei te liknavy ku skode nasi narodni myslenky, nebot' divadlem 
se veliee ucinne podporuje ceska ree a cesky dueh. 

Co se koneene svobodomyslne strany tyee, poeinala si zvlaste v leteeh 
sedm a osmdesatyeh velmi vybojne, eimz vsak malo dobreho zpusobila. Zarazila 
v Nove Praze rad "Ceehoslovan" (Z. C. B. J.), ktery roku 1877. si postavil ve me
steeku svoji sin. Rovnez tani zalozena "teloevicna jednota Sokol," ktera vsak 
brzo zanikla. Narodni hl'bitov je 1/2 mile od mestecka vzdalen.-

Nova Praha ma dnes pres 1600 obyvatel, vetsinou ceskyeh, rna novy, nad
herny cesko-katol. kostel, vysveeeny 7. eervenee 1907., peknou eesko-katol. sko
Iu, katoI. spolkovou sin a farni budovu, nekolik ceskyeh obehodu. a remeslni
ckych dilen, dva pivovary (jeden eesky a jeden nemeeky), asi tucet eeskyeh ho
stincu., dva hotely, 2 lekare, 2 lekarny, dva parni mlyny, anglieky tydennik, vy
davany Cechem Jakubem Vrabkem atd. a je mesteckem eilym a obchodnim. 

Osadniei v Nove Praze a jejim okoli jsou povetsine rolniei, ktefi po pul 
stoleti neunavne pracovali, ei'mz se domohli i slusneho majetku. V okoli' novo
prazskem nejvice se pestuje psenice, zito, kukuriee, tu a tam lze spatriti i eukro
vku, len a jine plodiny. Taktez zahradnietvi' vzkveta v poslednich letech ute-
sene. 

Pfed nekolika lety vystaveli si nemeetl methodiste v Nove Praze kostelik, 
ktery vsak 'zanika a jest na prodej; roku 1892. pak postavena tam presbyterni 
kaple, hlavnim prispenim tamniho majetnika parni'eh mlynll, bohah~ho Ameri
cana, a jeho uredniku. tez Amerieanu. 

Roku 1903. pak zapoeato se sta'vbou nove verejne skoly za 20.000 dollaru. 
Asi pet angliekych mil od Nove Prahy lezi v okresu Le Sueur eesko-neme

cka vesnieka 
-----------------o~---------
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HEIDELBERG,

kde roku 1859. zbudovalo 17 eských a nmeckých rodin srubový kostelík, d«
nhož dojíždli nmetí knží ze Shakopee (okres Scott), až do roku 1861., kdy
P. Petr Malý z Nové Prahy tam poal dosluhovati. Po jeho odchodu z Nové
Prahy roku 1866., dojíždl tam nástupce jeho, Slovinec P. Alois Plut. Po nm
dosluhovali tam z Nové Prahy P. Honorát Povolný a P. Roman Kimel, rodilý ze

Slezska.

Roku 1869. starý srubní kostelík rozbourán a vystavn úhlednjší kostel,

stojící až do dnes.

Teprve roku 1877. dosazen tam knz P. František J. Šimoník, jenž zmí-

nný kostelík uvnit i vn dal okrášlit, koupil ti zvony, postavil kížovou ce-

stu, dokonil stavbu budovy farní a vystavl katol. školu a dm pro školní se-

strj. Za nho hlásilo se k osad 67 eských, 49 nmeckých a 9 polských rodia.

Rev. Fr. Kotou.

Po jeho odchodu na Moravu roku 1883. dojíždl do Heidelbergu P. František
Pibyl z Montgomery, až do roku 1886., kdy osada obdržela opt místního fará-

e P. Hon. Povolného.

Po odchodu P. Povolného do staré vlasti dosluhovali do Heidelbergu P.

Libor Ligday a po nm Moravan P. Fr. R. Vindiš z Montgomery. P. František
R. Vindiš studoval gymnasium v Opav a bohosloví v Lovani, v Belgii a v semi-
nái sv. Tomáše v Meriam Parku v Minnesot.

Krátkou dobu spravoval osadu P. Frant. Jiránek, jenž psobil též v Silver
Lake, v Minnesot.
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HEIDELBERG, 

kde roku 1859. zbudovalo 17 ceskych a nemeckych rodin srubovy kostelik, d. 
nehoz dojizdeli nemectl lmezi ze Shakopee (okres Scott), az do roku 1861., kdy 
P. Petr l\Ialy z Nove Prahy tam pocal dosluhovati. Po jeho odchodu z Novo 
Prahy roku 1866., dojizdel tam nastupce jeho, Slovinec P. Alois Pluto Po nem 
dosluhovali tam z Nove Prahy P. Honorat Povolny a P. Roman Kimel, rodily ze 
Slezska. 

Roku 1869. stary srubni kostelik rozbouran a vystaven Uhlednejsl kostel, 
stojici az do dnes. 

Teprve roku 1877. dosazen tam knez P. Frantisek J. Simonik, jenz zmi
neny kosteHk uvnitf i vne clal okraslit, koupil tfi zvony, postavil kfizovou ce
stu, dokoncil stavbu budovy farni a vystavel kato1. skolu a dum pro skolni se
Ii try. Za neho hlasilo se k osade 67 ceskSrch, 49 nemeckych a 9 polskych rodh!. 

Hev. Fr. Kotouc. 

Po jeho odchodu na Moravu rokn 1883. dojizclel do IIeidelbergu P. Frantisek 
PHbyl z :Montgomery, az do roku ] 886 .. kdy osac1a obddela opet mistniho fara
fe P. Hon. Povolneho. 

Po odchodu P. PovolnellO do stare "lasti dosluhovali do Heidelbergu P. 
Libor Ligday a po nelli Moravall P. Fr. R.. Vindis z l\Iontgomery. P. Frantisek 
R. Vindis studoval gymnasium v Opavc a bohoslovl v Lovani, v Belgii a v semi
nari sv. Tomase v l\leriam Parkll v ':\finnesote. 

Kratkou dobu spravoval osadu P. Frallt. Jiranek, jenz piisobil tez v Silver 
Lake, v :Minnesote. 
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Od roku 1897. mla osada opt svého vlastnílio knze, a to P. Alf. Ko-

toue ; v katol. škole, v níž je 50 dtí, vyuují 2 sestry z ádu sv. Benedikta.

V ervnu r. 1904. odešel P. Alf. Kotou z Heidelbergu do osady ve Veselí,

Minn.

Nástupcem jeho v Heidelbergu stal se pak v ervenci téhož roku P. V. J.

Skluzáek, rodem z Nové Prahy v ]\Iinnesot.

V této dob je však v Heidelbergu knz národnosti polské, nebo P. V. J.

Skluzáek ustanoven faráem v Bechyni, ]\Iinn.

P. Alfons Kotou se narodil ve Frýdlante na Morav 30. prosince 1863.

Studoval v Olomouci a v Lovani. Pijel do Ameriky již jako loiz roku 1890.

Psobil 2 roky v Kansasu, po té v Californii a odtud pak se odebral roku 1895.

do St. Paul, v Minnesot, kde byl kaplanem až do svého odchodu do Heidelbergu.

OSADA veselí.
Prvním eským osadníkem v krajin, kde dnes je vesnika Veselí, v okre-

su Rice, byl Blažej Štpán. Usadil se roku 1862. na šesté sekci, nedaleko ee-
né vesniky. Narodil se 3. února roku 1814. ve vesnici Stíbecím, v okresu te-
boském. Za ním pijel roku 1863. jeho syn Jan, a v témž roce usadili se tam:

Jan Pávek, Jan Zižka a Jan Lapie, jenž se narodil roku 1826. na samot, eené
"u Lapic," u Novosedla, v okresu teboském. Tito eští rolníci založili pak
ješt s jinými roku 1875. ve vzdálenosti osmi mil od Nové Prahy eskou vesniku
a pojmenovali ji Veselí. Povzbuzováni pak vlasteneckým františkánem, P. Ho-
norátem Povolným, který oné doby vedl duchovní správu celého okrsku, poali
tam stavti devný kostel.

^ Roku 1877. byl ustanoven správcem blízké osady heidelberské P. Frant.

Jul. Simoník, jemuž též svena byla správa osady veselské. Knz ten pochází

z Oseku, u Lipníka na Morav. Narodil se 20. ledna. 1845. V Lipníku chodil

do hlavní školy a v Kromíži u Piarist studoval g^annasium. Bohosloví vy-

studoval v Uhrách. Na knze byl vysvcen 15. dubna 1872.

Byl professorem náboženství na reálních školách v Segesvaru, spolu ad-

ministrátorem v Malmkroku s patnácti filiálkami od kvtna r. 1872. do 1875.

Pak byl kaplanem na nmecko-slovácké osad v Kolosvaru.

Zesnulý P. Jos. Molitor v té dob mu psal, že je poteba eských knží
v Americe, a tu odhodlal se P. Simoník k odjezdu do Ameriky.

V msíci ervnu r. 1877. se vydal na cestu, pijel do St. Paul. Minn.. a

byl brzy poslán do Heidelbergu, osady to esko-nmeeko-polské. K osad této

patila tehd}-- jako missie osada Veselí, Rice Co., Minn., a Budjovice (nyní

Montgomery, Le Sueur Co.). Dvakrát byl administrátorem v Nové Praze, Scott

Co., Minn., a pozdji ml i osady Somerset (Litomyšl) a Moravu, Steele Co.,

Minn., u Owatonny. Práce ml tam dost'. Stavl kostely, školy a fary.

Koncem roku 1884. opustil Minnesotu a na žádost' biskupa Flasheho v La
Crosse, "Wis., pijal osadu Plain, kde vystavl velký kamenný kostel a pak jel

na Mora^ai koncem roku 1885. Obdržev jurisdikci od arcib. konsistoe, pobyl

tam 4 roky. Roku 1899. se vrátil do Ameriky a zajel až do stát Oregonu a
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Od roku 1897. mela osada opet Sycho "lastniho kneze, a to P. Alf. Ko
touce; y kato1. skole, v nlz je 50 deti, vyucuji 2 sestry z radn sv. Benedikta. 

Y cervnu r. 1904: odesel P. Alf. Kotouc z IIeidelbergu do osady ve Veseli, 
lfinn. 

Nastupcem jeho v Heidelbergu stal se pak v cen'enci tehoz roku P. V. J. 
Skluzacek, rodem z Nove Prahy v ::\1innesote. 

V teto dobe je ysak v Heidelbergu knez narodnosti pobke. nebot' P. V. J. 
Skluzacek ustanoven fararem v Bechyni, MinD. 

P. Alfons Kotouc se narodil ve Frf'dlante na ::\1ora ve 30. prosince 1863. 
Studoval v Olomouci a v Loyani. Prijel do Ameriky jiz jako kllez roku 1890. 
Pi'lsobil 2 roky y Kansasu, po te y Californii a odtud pak se odebral roku 1895. 
do St. Paul, v ::\Iinnesote, kde byl kaplanE'lll az do syeho odchodu do H eidelbergu. 

---------0---------
OSADA VESELi. 

Prvnilll ceskym osadnikem v krajin.e, kde dnes je yesnicka Veseli, v okre
BU Rice, byl Blazej Stepan. Usadil se roku 1862. na seste sekci. nedaleko rece
ne vesnicky. Narodil se 3. (mora roku 1814. ye yesnici Stfibrecim, v okresu tre
bollskem. Za nim prijel roku 1863. jeho syn Jan, a v ternZ roce usadili se tam: 
Jan Pavek, Jan Zizka a Jan Lapic, jenz se narodil roku 1826. na samote, recene 
"u Lapicli," u Noyosedla, v okresu trebollskem. Tito resti rolnici zalozili pak 
jeste s jin)wi roku 1875. ye vzdMenosti osmi mil od Nove Prahy ceskou vesnicku 
a pojmenovali ji VeseH. Poyzbuzovani pak ylasteneckf'l1l frantiskanem, P. Ho
noratem Povolnym~ kterf' one doby vedl duchoynl spravu celeho okrsku, pocali 
tam sta yeti dreveny koste1. 

Boku 1877. byl ustanoyen spravcem blizke osady heidelbe1'ske P. Frant. 
Jul. Simonik, jemuz tez sverena b~Tla sprava osady veselske. Knez ten pochazi 
z Oseku. u Lipnika na :Jlorave. Narodil se 20. ledna . 1845. Y Lipnikn chodil 
do hlavni skoly a v Kromerl.zi n Piaristi'l stndoval g~lnnasiull1. Bohoslovi vy
studoval v Uhnlch. ~a kneze by1 yysvecen 15. dubna 1872. 

Byl professorem nabozenstYI na realnlch skolach v SegesYi:1l'u, spolu ad
ministratorem v ::\1almkl'oku s patnacti filialkamioc1 kvetna r. 1872. do 1875. 
Pak byl kaplanem na nemecko-slovacke osac1e y Kolosya1'u. 

Zesnuly P. Jos. nlolitor y te dobe mu psa], ze je potreba eeskych kneZi 
v Americe, a tn oclhodlal se P. Simonik k odjezdu do Ameriky. 

V mesIci cervnu r. 1877. se vydal na cestu, prijel do St. Panl, ~:[inn., a 
byl brzy poslan do Heidelbergn, osady to cesko-nemecko-polske. K osade teto 
patfila tehdy jako missie osada Yeseli, Rice Co., Minl1 .. a Budejovice (nyni 
:Montgomery, Le Sueur Co.). Dvakrat byl administratorem v Xoye Praze. Scott 
Co .. Minn .. a pozdeji mel i osady Somei'spt (Litomysl) a ::\Ioravu. Steele Co .. 
1\Iinn., u Owatonny. Prace mel tam dost'. Stavel kostely, skoly a fary. 

Koncem roku 1884. opustill\Iinnesotu a na zadost' bisknpa Flasheho v La 
Crosse, Wis., prijal osadu Plain, kc1e vystayel yelky kamenni~ koste1 a pak jel 
na l\Ioravu koncem roku 1885. Obdrzev jUl'isdikci od arcib. konsistore, pobyl 
tam 4 roky. Rokn 1899. se vdtil do Ameriky a zajel az do Sbltll Oregonu a 
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Washingtonu. V Seattle vystavl kostel spolený pro Nmce, Poláky a Slová-

ky.

Po roku se vrátil do Minnesoty, a byl arcibiskupem J. Irelandem jmeno-

ván duchovním správcem v nové eské osad v Minneapolis, již založil, a dochá-

zel do missie sv. Markéty v Hopkins a do nmecké osady v Bloomfield, u Min-

neapolis. Mimo to ml pravomoc pro Duluth a La Grosse, kde ve vzdálenosti 75

mil od Minneapolis založil osadu Almena, v níž jsou rzné národnosti.

Onemocnv hledal uzdravení na Florid a Kub. Když se pozdravil, pi-

jal osadu ve Scranton, Pa. Pak byl zakladatelem slovenské osady v New Yor-

ku, kde ze židovské synagogy zídil katol. slovenský kostel sv. Jaua Nepom.
Pak byl duchovním správcem v Nanticoke, Pa., u Slovák. Pobyv tam 2 roky,

onemocnl zase. Uzdraviv se, byl po 8 msíc zástupcem faráe na nmecké
osad ve Washington, D. C, odkudž dojíždl ku Slovákm v Bayonne City. Do-
brý jeho pítel, biskup Wiegand Mich. Wigger, z New Jersey, jej pak povolal

na slováckou osadu.

Revmatismem sužován odejel odtud opt do Evropy a sice do Píšan u
Váhu na Slovensku, kdež se stav jeho zlepšil. Na to odejel do Ameriky mezi

Slováky, kteí málo svých knží mli a psobil v Pennsylvanii, kdež ve Wind-
bume, Pa., a v blízké osad vystavl dva kostely. Byv povolán do Kansas City,

Kansas, upravil tam finanní pomry nové slovenské osady. Na žádost' Slová-

k ve Westville, 111.
,
jel tam r. 1904. Obdržev od spolenosti stavební místo,

vystavl ve 3 msících kostel a vysvtli ku cti sv. Prokopa, patrona horník.

Po vánocích r. 1906. onemocnl opt revmatismem a ponkud se zotaviv, ode-

bral se do St. Louis, Mo., a byl v nemocnici Panny Marie od dubna 1906. do

konce íjna 1906. V této dob pozván byl do osady Bendon, S. D., kdež nastou-

pil místo faráe 16. listopadu 1906. Nyní spravuje P. Fr. Šimioník eskou katol.

osadu v Táboe, Minn.

Roku 1899. byl též, po druhé na Kub jako vojenský kaplan v Havan a

jinde.

P. Fr. Šimoník je jako knz-missioná znám po celé Americe. Byl jako

missioná njaký as v New Yorku, pak v Cedar Rapids, la., La Crosse, Wis., ve

všech stedních a severních státech, kde žijí katol. echové a opt na behu Ti-

chého oceánu v Seattle, Tacoma a v San Francisku, pak v Utah, v North Dakot
a na Kub. Procestoval kíž na kíž celé Spojené Státy a psobil hlavn ovšem

mezi echy, ale také mezi Slováky, Poláky, Angliany, Nmci, Španly a Ma-

ary. Zná celkem asi 10 eí a latinou mluví plynn jako snad málo kdo v

Americe. A již stár a unaven, pece ješt síly své vnuje lidu svému v Táboe,

Minn., a'v prázdné chvíli rád vzpomíná na své missionáské cesty s tím, ovšem

nesplnitelným páním, aby ty asy zapadlé vrátily se ješt jednou

Roku 1881. mla osada veselská již 150 eských rodin a téhož roku vysta-

vna fara, do které se pisthoval 7. srpna zmínného roku P. František Pibyl

a založil tam 4. íjna spolek ssv. Petra a Pavla, jenž pistoupil k I. U. K. K. Je-

dnot. Avšak již roku 1882. opustil P. Pibyl osadu Nejsvtjší Trojice ve Ve-

selí a nástupcem jeho stal se v kvtnu téhož roku nedávno z Uher do Minnesoty

pibylý františkán, P. Jos. Libor Ligday, jenž se narodil 24. prosince 1849. ve
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Washingtonu. V Seattle vystavel kostel spolecny pro Nemee, Polaky a Slova
kyo 

Po roku se vratil do Minnesoty, a byl arcibiskupem J. lrelandem jmeno
van duehovnim spravcem v nove ceske osade v Minneapolis, jiz zalozil, a docha
zel do missie sv. l\farkety v Hopkins a do nemecke osady v Bloomfield, u Min
neapolis. l\fimo to mel pravomoc pro Duluth a La Crosse, kde ve vzdalenosti 75 
mil od l\Iinneapolis zalozil osadu Almena, v niz jsou ruzne narodnosti. 

Onemocnev hledal uzdraveni na Floride a Kube. Kdyz se pozdravil, pri
jal osadu ve Scranton, Pa. Pak byl zakladatelem slovenske osady v New Yor
ku, kde ze zidovske synagogy zfidil katol. slovensky kostel sv. Jana Nepom. 
Pak byl duchovnim spravcem v Nanticoke, Pa., u Slovaku. Pobyv tam 2 roky, 
onemocnel zase. Uzdraviv se, byl po 8 mesicu zastupcem farare na nemecke 
osade ve Washington, D. C., odkudz dojiidel ku Slovakum v Bayonne City. Do
bry jeho prltel, biskup Wiegand Mich. Wigger, z New Jersey, jej pak povolal 
na slovackou osadu. 

Revmatismem suzovan odejel odtud opet do Evropy a sice do Pist'an u 
Vahu na Slovensku, kdez se stay jeho zlepsil. Na to odejel do Ameriky mezi 
Slovaky, kteH maJo svych knezi meli a pllsobil v Pennsylvanii, kdez ve Wind
burne, Pa., a v blizke osade vystavel dva kostely. Byv povolan do Kansas City, 
Kansas, upravil tam financni pomlery nove slovenske osady. Na zadost' Slova
kii ve Westville, Ill., jel tam r. 1904. Obddev od spolecnosti stavebni misto, 
vystavel ve 3 mesicich kostel a vysvetil ku cti sv. Prokopa, patron a horniku. 
Po vanoclch r. 1906. onemocnel opet revmatismem a ponekud se zotaviv, ode
bral se do St. Louis, Mo., a byl v nemocnici Panny :l\farie od dubna 1906. do 
konce Hjna 1906. V teto dobe pozvan byl do osady Bendon, S. D., kdez nastou
pil misto farare 16. listopadu 1906. Nyni spravuje P. Fr. SimlOnik ceskou katol. 
osadu v Tabore, Minn. 

Roku 1899. byl tez, po druhe na Kube jako vojensky kaplan v Havane a 
jinde. 

P. Fr. Simonik je jako knez-missionar znam po cele Americe. Byl jako 
missionar nejaky cas v New Yorku, pak v Cedar Rapids, la., La Crosse, Wis., ve 
vsech strednich a severnich statech, kde ziji katol. Cechove a opet na bfehu Ti
chebo oceanu v Seattle, Tacoma a v San Francisku, pak v Utah, v North Dakote 
a na Kube. Procestoval kHz na kHz cele Spojene Staty a pusobil hlavne ovsem 
mezi Cechy, ale take mezi Slovaky, Polaky, Anglicany, Nemci, Spanely a 1\1a
d'ary. Zna eelkem asi 10 reci a latinou mluvi plynne jako snad malo kdo v 
Americe. Ac jiz star a unaven, prece jestc sily sve venuje lidu svemu v Tabore. 
Minn., a -v prazdne chvili rad vzpomina na sve mi'ssionarske cesty stirn, ovsem 
nesplnitelnym pranim, aby ty casy zapaclle vratily se jeste jednou - - - -

Roku 1881. mela osada veselska jiz 150 ceskych rodin a tehoz roku vysta
vena fara, do ktere se pristehoval 7. srpna zmineneho roku P. Frantisek Pribyl 
a zalozil tam 4. rijna spolek ssv. Petra a PavIa, jenz pfistoupil k 1. U. R. K .• Je
dnote. A vsak jiz roku 1882. opustil P. Pribyl osadu Nejsvetejsi Trojice ve Ve
sell a mlstupcem jeho stal se v kvetnu h~hoz roku nedavllo z Uher do l\Iinnesoty 
pribylj frantiskan, P. Jos. Libor Ligday, jenz se narodil 24. prosince 1849. ve 
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Velkém Šarišu na Slovensku, z rodi slovenských, Stndovav na prešovském
gymnasiu, vstoupil roku 1861. do ehole sv. Františka Serafinského a byl roku
1868. na knze vysvcen.

Roku 1872. byl dosazen za professora do semináe Kremnického a na vy-

zvání P. Fr. Šimoníka pijel do Minnesoty. P. Ligday ídil osadu Veselskou

6 rok, a za jeho duchovní správy se osada rozhodla roku 1886. prodloužit kostel

o 20 stevíc a pistavt k nmu vž. Výlohy na stavbu dlaly 2000 dollar.

Ale tu nastalo v osad njaké nedorozumní a P. Ligday se podkoval a odešel

do Montgomery zaátkem srpna roku 1888, Ješt téhož roku ujal se správy osa-

dy P. Fr. Pibyl, jenž opt íd osadu njaký as, splatil dluh a uvedl osadu tu

do poádku.

Rev. Robert Polášek.

Na to tam byl ustanoven faráem vrný sluha Pán, P. Robert Polášek,

z Frenštátu na Morav. Narodil se 24:. února 1870. Na knze byl vysvcen v

Minnesot roku 1894, Staral se zvlášt a pedevším o rozkvt esko-katolické

školy, do které chodilo pes 120 eských dítek, které za nho vyuoval uitel

Jan Hovorka. Avšak již 12. dubna r. 1904. zemel tento mladý a horlivý knz
a pohben byl ve Veselí.

Nyní je tam duchovním správcem P. Fr. Kotou. Za správy jeho osada

atšen vzkvétá a osadníci veselští postavili roku 1905. nový, pkný esko-ka-

tol. kostel, jehož stavba stála 20.000 doUar.
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Ve1kem Sarisu na Slovensku, z rodicu slovensk$rch. Stndovav na presovskem 
gymnasiu, vstoupil roku 1861. do fehole sv. Frantiska Serafinskeho a by1 roku 
1868. na kneze vysvecen. 

Roku 1872. byl dosazen za professora do seminare Kremnickeho So na vy
zvanf P. Fr. Simonfka pfijel do l\Iinnesoty. P. Ligday Hdil osadu veselskou 
{) roku, a za jeho duchovni spravy se osada rozhodla roku 1886. prodlouzit kostel 
o 20 strevicu a pfistavet k nemu vez. Vylohy na stavbu delaly 2000 doUam. 
Ale tu nasta10 v osade nejake nedorozumenf a P. Ligday se podekova1 a odeSel 
do Ivrontgomery zacatkem srpna roku 1888. Jeste tehoz roku ujal se spravy osa
dy P. Fr. Pribyl, jenz opet fIde osadu nejakS' cas, splatil dluh a uvedl osadu tu 
do poradku. 

Rey. Robert Polasek. 

Nil to tam byl ustanoven fad.rem vern$r sluha Pane, P. Robert Polasek, 
1. Frenstatu' na :Uorave. Narodil se 24. (mora 1870. Na kneze byl vysvecen v 
Minnesote roku 1894. Staral se zvlaste a predevsim 0 rozkvet cesko-katolicke 
~ko1y, do ktere chodilo pres 120 ceskS'ch ditek, ktere za neho vyucoyal ucite1 
Jan Hovorka. Avsak jiz 12. dubna r. 1904. zemre1 tento m1ady a horlivy knez 
a pohrben by1 ve Veseli. 

Nyni je tam duchovnim spravcem P. Fr. Kotouc. Za spravy jeho osada 
utesene vzkvet{~ a osadnici veselSti postavili roku 1905. novy, pekny cesko-ka-
tol. kostel, jehoz stavba stala 20.000 doUaru. ' 
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Malou eskou osadou v okresu Rice je osada v okolí vesniky Morris-

townu, kde vystavn roku 1883. kostelík, v nmž konal bohoslužby díve angli-

cký knz z msta Waseca, v okresu téhož jména. Osadníci okresu Rice pišli z

kraj táborského a budjovického a zstali vrni své víe i národnosti.

Nov\' chrám Pán Nejsv. Trojice ve Veselí, Minn.

MONTGOMERY.

Když roku 1878. vystavna byla železnice (Minneapolis—St. Louis) pes

novou Prahu na jih, pes nynjší Montgomery, tu nejeden Novopražan zakoupil

si tam tehdy staveništ. Msteko zaalo pak v letech 1878., 1879. a 1880. po

americku rsti, ba s Novou Prahou závoditi. Tehda Montgomery náleželo pod

duchovní správu P. Prant. Šimoníka z Heidelbergu. eši montgomerští mli
sice vla.stní kostel asi 2 míle na západ od msteka, postavený roku 1867. za P.

Aloise Pluta, faráe novopražského, avšak prospch obyvatel montgomerských

vyžadoval toho, aby v Montgomery samém mli též katol. kostel, a eši, Nmci i

Irané svorn se o to piiovali. P. Fr. Šimoník však nejevil ochoty podporo-

vati .snahy tak rznorodého obyvatelstva. Proto* požádán byl na podzim roku

1880. P. Frant. Tichý z Nové Prahy, aby montgomrrským byl nápomocen k vy-

stavní vlastního kostela.
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:i\Ialou ccskou osadou Y okresu Rice je osada v okoH vesnicky Moms
townu; kde vystaven roku 1883. kosteHk, Y nemz konal bohosluzby drive angli

cky Imez z mesta \Vascca, v oluesu tehoz jmena. Osadn!ci okrcsu Rice prisli z 

krajll t5borskcho a hlldejoyiekeho a Zllstal1 vcrni sve vire i narodnosti. 

Xovy chrum Pane ~ejs\'. Trojice YC YesaH, Minn. 

---------0---------
MONTGOMERY. 

Kdyz roku 1878. vysta vena byla zclcznice (':\linllcapolis-St. Louis) prl's 
novon Prahu na jih, pres nynejsl ~Iontgomery, tu nC'jc(lcl1 ~ovoprazan zakoupil 
si tam tehdy sta ycniste. ':\I estecko zacalo pak v ldeeh ] 878., 187D. a 1880. po 
americkn rusti, ba s Novoll Prahou za vnditi. Tehda .:\rontgomery nftlezelo pod 
duchoVlli spr[1v11 P. Frant. fiimonika z 1Il'idclbergll. t~eSi montgomrl'sti meli 
sice vlastn! 1mstPl asi 2 mile na zapad oel mestC'cka, postl1\'CnS' r01m 1867. za P. 
Aloise Pluta. farare no\,oprazskeho, ay~ak prospceh obyvatC'lu montgoJl]C'l'skS'ch 
vyzadoval toho, aby v ':\Iolltgomery samem meli tcz kato1. kostel, a Ccsi, Nemci i 
Ircane svorlle se 0 to pl·ieiilovali. P. Fr. Bimonik vsak ncjcvil ochoty podpor.o
vati snahy tak ri'tznorodeho obyvatelstva. Proto· pozauan byl na podzim roku 
1880. P. Frant. Tichy z Koye Prahy, aby mOlltgomerskym hyl n[tpomoccn k vy
staveni vlastniho kostela. 
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P. Tichý vyhlídl a zamluvil stavební místo na návrší montgomerském a

poal sbírati peníze na stavbu, ale maje dosti práce se svou velkou osadou novo-

pražskou, vybídl P. Pibyla z Veselí, aby v díle zapoatém pokraoval. P. Pi-

byl roku 1881. zakoupil jiné, vtší a lacinjší stavební místo ponkud v nížin

a postavil na nm kostel ješt téhož roku. Roku 1882. pesídlil pak z Veselí do

Montgomery a vedl správu této vzkvétající osady 6 let. Postavil tam faru i

osadní školu, ba zaal vydávati v Montgomery katol. týdenník "echo-Ameri-

kán," jehož první íslo vyšlo 29. dubna 1887.

Touha po vtší a úinnjší innosti veejné, jakož i osobní touha po ruš-

ném život novináském pimly ho k tomu, že se svolením biskupa odebral se

roku 1888. za píinou vydávání novin do Chicaga.

Na uprá^dnné místo hlásil se pak P. Libor Ligday z Veselí a též je obdr-

žel. Pobyv v Montgomery rok (totiž do r. 1889.), byl pesazen do Winony a jeho

místo v Montgomery zaujal nov tehda vysvcený knz P. Frant. R. Vindiš,

jenž od roku 1889. do roku 1895. spravoval osadu montgomerskou, kdy povo-

lán byl do St. Paul. Pozdji psobil ve White Lake, v Dakot.

Na jeho místo dosazen P. František Požek, Slovinec, také v Minnesot

vysvcený, jenž brzy piuil se eštin. V pítomné práv dob (1909) jest

tam duchovním správcem P. Emil Polášek.

Katol. osada montgomerská Nejsv. Vykupitele má 35 rodin irských, 10

nmeckých a pes 200 rodin eských a do školy esko-katolické chodí 150 dítek,

jež vyuují 4 sestry ádu sv. Benedikta.

echové v Montgomery nepstovali jako jinde divadlo, zpv a besedy,

akoliv se tam usadili dosti probudilí echové. Svobodomyslná strana založila

tam sice spolek "Ed. Grégr" (. S. P. S.) a íslo 84. Jednoty eských Dam "Se-

stry Svobody," ale ob strany nesúastnily se hnutí národního jako Cechové ve

mnohých jiných i menších osadách.

—

ech v okresích Scott, Le Sueur a Rice, ítá se na 8000 duší. Má osa-

da novopražská sama na 2000 duší, Montgomery a Heidelberg též 2000, Veselí

g okolím rovnž tolik. Roztroušených v Jordánu, 12 mil od Nové Prahy, Hele-

n, 7 mil od Prahy, New Markét, 15 mil, Lexington, 19 mil, Kill-Kenny, Water-

ville, Elisian, Le Sueur Center a Marysburgu možno též ítati na 2000 duší.

HOPKINS.

Starou eskou osadou je také osada Hopkins, v okresu Hennepin, jež leží

v krajin malebné, na blízku romantického vodopádu Minnehaha, v neveliké

vzdálenosti od krásného jezera Minnetonka, obklopeného zahradami, výletními

parky a pknými vilami. Hopkins, jež má dnes pes 1,700 obyvatel, jest vlastn

pedmstím msta Minneapolis, se kterým spojeno jest temi železnicemi a elek-

trickou pouliní tratí.

eských rodin ve mst a v jeho okolí jest pes 130 a živí se hlavn far-

maením. Do této krajiny pibyl první ech, evangelík—Josef Ben, roku 1855.

z Caledonie, ve "Wiseonsinu a zabral pozemek nedaleko výše zmínného místa.
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P. Tichy vyhlidl a zamluvil sta\'ebni ll1isto na navrsi montgomerskem a 
pocal sbirati penize na sta Vbll , ale maj e dosti pnlce se svou velkou osadou novo
'prazskou, vybidl P . P fibyla z Veseli, aby v cHIc zapocatfll1 pokracoval. P. Pri
byl r oku 1881. zakoupil jine, yet;:;i a lacinejsi stavebni misto ponekud v nizine 
a postavil na ncm kosiel jeste tt~hoz roku. Roku 1882. presidlil pak z Veseli do 
~Iontgornery a vedl spra vu teto vzkvetajici osady 6 let. Postavi] tam fara i 
osadni skolu, ba zaeal vyd5vati v ~Iontgomery kato1. tS'dennik "Cecho-Ameri
kan," jehoz prvni cislo vy;lo 29. dubna 1887. 

Touha po vetsi a l1cinnejsl cinnosti verejne. jakoz i osobni touba po rus
nem zivote noviniirskem pEmel:' 110 k tornn, ze se svolenim biskupa odebral se 
roku 1888. za pI'icinou vydav<lni novin do Chicaga. 

Na upr azdncne lllisto blusil se pak P. Libor Ligday z Veseli a tez je obdr
zeI. Pobyv v )Iontgornery rok (totiz do r. ISS9.), byl presaz(,ll do ",'{inony a jeho 
misto v ~Iontgomery zanjal nove tehda vysyccenS' knez P. Frant. R. Vindis, 
j enz od r oku 1889. do roku 1895. spravoval osadu lllontgomerskou. kdy povo
Ian byl do St. Paul. Pozdcji pusobil ve White Lake, v Dakote. 

Na j ebo illisto do sa zen P. FTantisek Pozek, Slovinec. take v ~Iinnesote 
vysvecenS', jenz brzy prineil se restine. v pi'itomne prave dobe (1909) jest 
tam duchovnim spr avcem P. Emil P olasek. 

Katol. osada montgorner skii ~ejsy. Vykupitele rna 35 rodin irskych, 10 
llemeckych a pres 200 rodin ceskfch a do skoly cesko-katolicke chodi 150 dltek, 
jez vyucuji 4 s estr~ radu sv. Benedikta. 

Cechove v .Montgomery nepestovali jako jinde divadlo, zpev a besedy, 
ackoliv se tam usadili dosti probudili Cechove. Svobodomyslna strana zalozila 
tam sice spolek "Ed. Gregr" (C. S. P. S. ) a cislo 84. Jednoty Ceskych Dam "Se
stry Svobody," ale obe strany nesucastnily se hnut! narodn iho jako Cechove ve 
mnohych jinych i menslch osadach.-

Cechli v okreslch Scott, Le Sueur a Rice, cita se na 8000 dusi. ~Iat' osa
da novoprazska sarna na 2000 dusi , :Montgomery a Heidelberg tez 2000, VeseH 
S okolim rovnez tolik. Roztrousenych v Jordanu, 12 mil od ~ove Prab~T, Hele
ne, 7 mil od Prahy, ~ew ~Iarket , 15 mil, Lexington, 19 mil, Kill-Kenny, Water
ville, Elisian, Le Sueur Center a ::\Iarysburgu mozno tez citati na 2000 dnSi. 

---------0,--------

HOPKINS. 

Starou ceskou osadou je take osada Hopkins, Y okresu H ennepin, j ei lez! 
v krajine malebne, na blizku romantickeho vodopadu :Minnebaha, v nevelike 
vzdalenosti od krasneho jezera :Minnetonka, obklopeneho zahradami, vyletnimi 
parky a peknymi vilami. Hopkins, jez rna dnes pres 1,700 obyvatel, jest vlastne 
predmestim mesta :l\Iinneapolis, se kterym spojeno jest Hemi z~el eznicemi a elek-
trickou poulicni trat!. . 

Ceskych rodio ve meste a v jeho okoli jest pres 130 a zivl se blavne far
mafenim. Do teto krajiny pribyl prvni Cech, evangelik-Josef Bren, roku 1855. 
z Caledonie, ve Wisconsinu a zabral pozemek nedaleko vfse zmineneho mlsta. 
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Za ním pišlo roku 1856. ješt nkolik evangelických rodin, pocházejících z Bo-

rové a z Telecího v echách a pak jich každého roku stále pibývalo.

Starým osadníkem v Hopkins byl také (zemelý již) Ignác Šouba, zedník

z Brandýsa nad Orlicí. Usadil se po svém píchodu do Ameriky nejprve v Ca-

ledonii, ve Wisconsinu; kupoval lacino lesy, jež vymýtil a díví i pozemky roz-

prodal. Tím získal nco penz. Po té pesídlil se do Hopkins a koupil lacino

pozemky nedaleko Minneapolis, tehdy ješt nevelkého msta, jež jest vzdáleno

od Hopkins pouze nkolik mil. Když pak pozdji poalo msto Minneapolis r-
sti, stouply ony pozemky v cen, a Šouba vydlal jich prodejem mnoho penz.

Tak stal se mužem sice zámožným, avšak pro dobro svého lidu a rozvoj eské

národnosti v Americe neobtoval nikdy ani halée. Byl jako vtšina esko-ame-

rických nevzdlaných atheist—bezcitným a sobeckým a jedním z tch, jichž

svobodomyslnost' pozstává z prázdných slov a ješitností naplnných prskavek,

kteí by si dali radji, jak eské poekadlo dí, "vrtati koleno," než by pinesli

sebemenší ob šlechetným neb vlasteneckým úelm. Ideálem tchto lidí jest

pouze mamon, a žaludek jest jim stedem všehomíra. Jak mnoho dobrého mo-

hlo býti nejen zde, ale i pro starou vlast' vykonáno, kdyby byli nemli esko-

amerití bohatí "vlastenci" srdce kamenného !—Jeho syn Bedich zvolen byl již

nkolikráte za starostu.

—

Roku 1888. vystavli si evangelíci v Hopkins chrámeek, do nhož odji-

nud dojíždli rzní kazatelov až do dubna roku 1900., kdy zvolen byl osadou

za kazatele presbyterní pastor Vilém Šiller, tehdy duchovní správce sboru vo

vesnice Saratoga v lovs^, narozen roku 1872. v Bluín na Morav. Stal se

presbyterním pastorem v New Yorku.

Ale i katolití echové postavili si v Hopkins kostel, který vysvtil P.

Frant. Tichý z Nové Prahy roku 1880. Do nho dojíždl P. Jan Rynda ze St.

Paul, Minn. Po nm tam dosluhoval P. František Hrachovský z Minneapolis.

V lednu r. 1904. dosazen však P. František Hrachovský z osady P. Marie

Ustaviné Pomoci do slovácké osady ssv. Cyrilla a Methodje tamtéž. Nástup-

cem jeho stal se pak v únoru téhož roku P. František J. Hovorka, rodem z Nové

Prahy, v Minnesot.

Dlužno ješt podotknouti, že v Hopkins je ád "Fr. B. Zdrbek" (Z. .
B. J.).—

Bohatý okrsek, echy osazený v Minnesot, je mezi Glencoe, Hutchinson

a Silver Lake, v okresu McLeod. Padá je tam velmi dobrá, namnoze krásnými

lesy pokrytá a všude zíti lze isté, výstavné farmy a pkná msteka s ilými

obchody. Milo je dnes rozhlížeti se po širém, dobe vzdlaném kraji, a pomy-

šlení, že skoro vše to jest majetkem eským, naplní hru našincovu radostným

pocitem.

A pec ješt ped tyiceti roky byl tam pouze divoký les, v nmž mli
Indiáni své wigwamy a mnoho slz, mnoho krve svlažilo pdu tu, nežli stala se

z ní živitelka svých vzdlavatel.

—

Do okresu toho pibyla nejdíve rodina Kašparova, pocházející z Chocn
T echách. Pijela do Ameriky roku 1854. a usadila se nejprve v Racin, re

-il0 IJijiny (J~huv AmerickYch. 

Za nim prislo roku 1856. jeste nekolik evangelickych rodin, pochazejicich z Bo
rove a z Teleclho v Cechach a pak jich kazdeho roku stale pribYvalo. 

StarY'm osadnikem v Hopkins byl take (zemrely jiz) 19nac Souba, zednik 
z; Brandysa nad Orlici. Usadil se po svem pfichodu do AIl1eriky nejprve v Ca
ledonii, ve Wisconsinu; kupoval lacino lesy, jez vymytil a dHvi i pozemky roz
prodal. Tim ziskal neco penez. Po te presidlil se do Hopkins a koupil lacino 
pozemky ncdaleko l\Iinneapolis, tehdy jeste nevelkeho mesta, jez jest vzdaleno 
od Hopkins ,pouze nekolik mil. Kdyz pak pozdeji pocalo mesto Minneapolis ru
sti, stouply ony pozemky v cene, a Souba vydelal jich prodejem mnoho penez. 
Tak stal se muzem sice zamoznym, avsak pro dobro sveho lidu a rozvoj ceske 
narodnosti v Americe neobetoval nikdy ani halHe. Byl jako vetsina cesko-ame
rickych nevzdEHanych atheistu-bezcitnym a sobeckfm a jednim z tech, jichz 
svobodomyslnost' vozustava z prazdnych slov a jesitnosti naplnenych prskavek, 
ktefi by si dali radeji, jak ceske porekadlo di, "vrtati koleno," nez by pfinesli 
sebemensi obet' slechetnfm neb vlasteneckym uceltim. ldealem techto lidi jest 
pouze mamon, a zaludek jest jim stfedem vsehomira. J ak mnoho dobreho mo
hlo byti nejen zde, ale i pro starou vlast' vykonano, kdyby byli nemeli cesko
americti bohati "vlastenci" srdce kamenneho !-Jeho syn Bedfich zvolen byl jiz 
nekolikrate za starostu.-

Roku 1888. vystaveli si evangeHci v Hopkins chramecek, do nchoz odji
Dud dojizdeli ruzni kazatelove az do dubna roku 1900., kdy 'zvolen byl 08&dou 
za kazatele 'presbyterni pastor Vilem Siller, tehdy duchovni spravce sborn ve 
vesnicce -Saratoga v lowe, narozen roku 1872. v Blucine na Morave. Stal 8e 
presbyternim pastbrem v New Yorku. 

Ale i katolicti Cechove postavili si v Hopkins kostel, ktery vysvetil P. 
Frant. Tichy z Nove Prahy roku 1880. Do neho dojizdel P. Jan Rynda ze St. 
Paul, Minn. Po nem tam dosluhoval P. Frantisek Hrachovsky z Minneapolis. 

V lednu r. 1904. dosazen vsak P. Frantisek Hrachovsky z osady P. :Marie 
Ustavicne Pomoci do slovacke osady ssv. Cyrilla a l\Iethodeje tamtez. Nastnp
cern jeho stal se pak v unoru tehoz roku P. Frantisek J. Hovorka, rodem z Nove 
Prahy, v 1finnesote. 

DIuzno jeste podotknouti, ze v Hopkins je rad "Fr. B. Zdrubek" (Z. C. 
B.J.).-

-----------o~-------------

Bohaty okrsek, Cechy osazeny v l\Iinnesote, je mezi Glencoe, HutchinlOD. 
,. Silver Lake, v okresu McLeod. Pl'lda je tam yclmi dobra, namnoze kra~nymi 
lesy pokryta. a vsude zfiti lze ciste, vystavne farmy a pekna mestecka s cilymi 
obehody. Milo je dnes rozhlizeti se po sirern, dobfe vzdelanem kraji, a pomy
ilern, ze skoro vse to jest majetkem ceskym, naplni hrud' nasincovu radostnym 
pocitem. 

A prec jeste pred ctyriceti roky byl tam pouzc divoky les, v nem meli 
lndiani sve wigwamy a mnoho slz, mnoho krvc svlazilo pudu tu, nezli staIn M 

Z Di iivitelka svych
e 

vzdelavatelii.-
Do okrc9U toho pribyla nejdHve rodina Kasparova, pochazejici z Choene 

y Cecbsch. PFijela do Ameriky rokn 1854. a usadila se nejprvc v Racine, Te 
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státu Wisconsinu, kde už bylo nkolik eských rodin. Dne 1. dubna 1855. vydala

se na cestu do okresu McLeod v Minnesot. Cestovali, ubožáci, s povozy, taže-

nými voly, a útrap zakusili dosti; cesta jim trvala pes ti msíce ! Po píchodu

svém zabrali 160 akr pozemku, porostlého hustým, starým lesem. Práce a ná-

mahy bylo tam dost a dost, a rodina Kašparova, práv jako rodiny Josefa Ma-

lého a Ant. Navrátila, které hned za nimi pijely, teprve po nkolikaleté náma-

ze neho se domohly. Také od Indián kmene Sioux bylo jim snášeti mnoho

píkoí, zvlášt pak v letech 1861. až 1865., kdy se Indiáni ve vtším rozsahu

bouili. Neutšené to byly tehdy pro naše eské osadníky doby, v nichž musili

si stavti jakési pevnstky a býti stále na stráži. Sklízení obilí na poli té doby,

bylo velice obtížné, ba na mnohých místech ze strachu ped Indiány, ani úroda

sklizena býti nemohla.

Hned na poátku indiánských bouí byl syn Jan Kašpar (narozen roku

1840. v Chocni) ustanoven lenem ety zvd, jichž hlavní úlohou bylo : stopo-

vati pohyby Indián a o nich podávati zprávy, aby osadníci byli varováni ; že

zvdové tito musili mnoho zkoušeti, jest jisto. Konen však roku 1865. svízele

a potíže s Indiány skonily a nastaly lepší doby. Téhož roku Jan Kašpar oženil

se a zaal farmaiti pro sebe ; dosud byl pracoval na farm svého otce. Dailo
se mu velmi dobe a dnes vlastní 160 akr pdy. Též jeho otec má 200 akr p-
dy, bratr František 160 a bratr Antonín 220, takže celá rodina vlastní 740 akr
dobré orné pdy. (Na 80 akrech jest les.)

Jan Kašpar, a mlád pijel do Ameriky, jest upímným echem, a též

manželka jeho, rodu nmeckého, mluví esky ku podivu plynn. U svých souse-

d se tší všeobecné vážnosti a úct. Tomu nasvduje mezi jiným i ta okolnost',

že deset let zastával úad okresního komisae a úad smírílio soudce docela

pes 20 let. Dítek ml 11; ti mu zemely; na živu zbylým se daí velmi do-

be.

Taktéž chvaln známým v okresu McLeod byl zvnlý František Dank,
narozený 1. kvtna 1820. ve Stítzi na panství litomyšlském. Vyuiv se tkal-

covin, vydal se z jara roku 1852. na cestu do Ameriky. Pibyv do Caledonie,

kdež strýc jeho, Daniel Stítecký, už usazen byl, koupil za 50 dollar 5 akr
pdy; pozdji pikoupil ješt 10 akr. Roku 1867. prodal svj pozemek za

1,100 dollar, odsthoval se do okresu McLeod, v Minnesot a koupil nedaleko
msteka G-lencoe za 265 dollar osmdesát akr lesa. Nyní má syn jeho Josef

120, Antonín 160 a František 140 akr. Nejmladší syn Jan má lékárnu v Min-
neapolis.

V pítomné dob je v okresu tom asi 500 eských rodin ; nejvíce jich žije

v esko-polském msteku Silver LaJce (mlo roku 1900. pes 321 obyvatel) a

jeho okolí; dále v okolí mst Hutehinson (má pes 2,600 obyvatel) a Glencoe
(mlo roku 1900. 1,700 obyvatel a je sídlem okresu) .

—

První eský katol. kostelík v okresu McLeod postaven byl eskými farmá-
i roku 1871. u potoku Bear Creek (Medvdí potok), 4 míle od Silver Lake
(Stíbrné Jezero), do nhož dosluhoval P. Honorát Povolný z Nové Prahy. Po
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statu Wisconsinu, kde uz bylo nekolik ceskych rodin. Dne 1. dubna 1855. vydala 
se DB. cestu do okresu :McLeod v ~Iinnesote. Cestovali, uboH.ci, s povozy, taze
njmi voly, a utrap zakusili dosti; cesta jim trvala pres tri meslce! Po pfichodu 
Ivern zabrali 160 akru pozemku, porostleho hustym, starym lesem. Prace a na
mahy bylo tam dost a dost, a rodina Kasparova, prase jako rodiny Josefa ~Ia
leho a Ant. Navr~Hila, ktere hned za nimi prijely, teprve po nekolikalete nama
ze neceho se domohly. Take od Indianu kmene Sioux bylo jim snaseti mnoho 
pffkori, zvlaste pak v letech 1861. az 1865., kdy se Indjani ve vetsim rozsahu 
boillili. Neutesene to byly tehdy pro nase ceske osadniky doby, v nichz musili 
si staveti jakesi pevniistky a b$'ti stale na strazi. Sklizeni obili na poIi te doby, 
bylo veliG,e obtlzne, ba na mnohych mistech ze strachu pred Indiany, ani llroda 
sklizena bSti nemohla. 

Hned na pocatku indianskych bonH byl syn Jan Kaspar (narozen roku 
1840. v Chocni) ustanoven clenem cety zvedll, jichz hlavni lliohou bylo: stopo
vati pohyby Indianu a 0 nich podavati zpravy, aby osadnici byli varovani; ze 
zvedove tito musili mnoho zkouseti, jest jisto. Konecne vsak roku 1865. svizele 
a potlze s Indiany skoncily a nastaly lepsi doby. Tehoz roku Jan Kaspar ozenil 
se a zacal farmariti pro sebe; dosud byl pracoval na farme sveho otce. Darilo 
se mu velmi dobre a dnes vlastni 160 akru Plldy. Tez jeho otec ma 200 akrii pu
dy, bratr Frantisek 160 a bratr Antonin 220, takze cela rodina vlastni 740 akrii 
dobre orne pudy. (Na 80 akrech jest les.) 

Jan Kaspar, ac mlad prijel do Ameriky, jest upffmnym Cechem, a tez 
manzelka jeho, rodu nemeckeho, mluvi cesky ku podivu plynne. U svych souse
du se tesl vseobecne vaznosti a ucte. Tomu nasvedcuje mezi jinym i ta okolnost', 
ze deset let zastaval urad okresniho komisare a urad smirciho soudce docela 
pre~r 20 let. Ditek mel 11; tri mu zemrely; na zivu zbylym se daff velmi do
bre. 

Taktez chvalne znamym v okresu :McLeod byl zvecnely FrantiSek Danek, 
narozeny 1. kvetna 1820. ve Stfitezi na panstvi litomyslskem. Vyuciv se tkal
covine, vydal se z jara roku 1852. na cestu do Ameriky. Pfibyv do Caledonie, 
kdez stryc jeho, Daniel Strltecky, uz usazen byl, koupil za 50 dollam 5 akru 
piidy; pozdeji prikoupil jeste 10 akru. Roku 1867. prodal svuj pozemek za 
1,100 dollaru, odstehoval se do okresu ~fcLeod, v l\linnesote a koupil nedaleko 
mestecka Glencoe za 265 dollaru osmdesat akru lesa. Nyn! rna syn jeho Josef 
120, Antonin 160 a Frantisek 140 akru. Nejmladsi syn Jan rna lekarnu v Min
neapolis. 

V pritomne dobe je v okresu tom asi 500 ceskych rodin; nejvice jich zije 
v cesko-polskem mestecku Silver Lake (melo roku 1900. pres 321 obyvatel) a 
jeho okoli; dale v okoli mest Hutchinson (rna pres 2,600 obyvatelu) a Glencoe 
(melo roku 1900. 1,700 obyvatel a je sidlem okresu). -

--------~·o~-------

Prvnr cesky kato!. kost'elik v okresu ~IcLeod postaven byl ceskymi farma
f1 roku 1871. u potoku Bear Creek (l\ledvedi potok), 4 mile od Silver Lake 
(Stfibrne J ezero), do nehoz dosluhoval P. Honorat Povolny z Nove Prahy. Po 
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nm dojíždli tam polští knží ze Silver Lake. Když pak zemel polský kna
P. Ladislav Tyskiewitz v Silver Lake, byl poslán na jeho místo -P. František

Jiránek, který, a zaal pracovati o založení osady v Silver Lake, byl pesazen

do Heidelbergu v Minnesot.

P. Fr. Jiránek, pocházející z Nového Bydžova, v echách, vstoupil do e-
hole milosrdných bratí ve Vídni, odkudž s dovolením ádu vysthoval se do

Ameriky. Byl inným v Clevelandu, ve státu Ohio, v Silver Lake a v Heidel-

bergu, v Minnesot, odkudž odebral se zpt do ech a to do Prahy.

Na jeho místo poslán ihned do Silver Lake P. Jaroslav K. ermák, jenž

aapoaté dílo roku 1896. dokonil stavbou velmi pkného cihlového kostela v m-

esko-katol. kostel sv. .Tosefa v Silver Ijiike, Miiin.

ateku Silver Lake, jenž stál i s vnitním zaízením patnáct tisíc dollar, a cihlo-

ré fary za ti tisíce dollar. Všichni katolití eši pak, i ti, kteí postavili ko-

stelík u Bear Creeku, pipojili se ku farnosti v Silver Lake, utvoivše tak jednu
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nan dojizdtm tam polsti knezi ze Silver Lake. Kdyz pak zemrel polsky knez 
P. Ladislav Tyskicwitz v Silver Lake, byl poslan na jeho misto -P. Frantisek 
Jiranek, ktery, ac zacal pracovati 0 zalozeni osady v Silver Lake, byl presazen 
do Heidelbergn v l\Iinnesote. 

P. Fr. Jiranek, pocbazejici z Noveho Bydzova, v Cechach, vstoupil do re
hole milosrdnych bratfi ve Vidni, odkudz s dovolenim radu vystehoval se do 
Ameriky. Byl clnny-m v Clevelandu, ve statn Ohio, v Silver Lake a v Heidel
bergu, v l\Iinnesote, odkudz odebral se zpet do Cech a to do Prahy. 

Na jeho mlsto pos1{m ihned do Silve1" Lake P. Jaroslav K. Cermak, jenz 
zapocate dHo roku 1896. dokoncil stavbou velmi pelmeho cihloveho koste1a v me-

T 

: ." 

('eslw-katol. kostel sv .. Josefa v Siher Lal<e, Minn. 

stecku Silver Lake, jenz stal i R vnitrnlm zai"lzcnim patnact ti::;ic dollaI'u, a cihlu
'fe fary za tfi tisice clollaru. Vsichni katolicti Ccsi pak, i ti, ktefi posta vili ko
stellk u Bear Creeku, pripojili se kn farnosti v Silver r.lake, l1t\'or'iv~e tak jedl111 
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velikou osadu, jež ítá kolem 190 eských katolických rodin a k níž hlásí se n-
kolik silných eských katol. spolk.

Od 29. ervna roku 1906. je v Silver Lake duchovním správcem, jak již

výše podotknuto, P. František Tichý, za jehož správy osada velmi prospívá.

Krom esko-katol. kostela jsou však v Silver Lake ješt dva eské koste-

ly, a to kostel evangelického sboru neodvislého a kostel církve kongreganí.

Díve jmenovaný sbor koupil roku 1873. akr lesa od Jana Totušky, vymýtil jej,

ohradil a upravil za hbitov. Roku 1876. koupil pak sbor od Josefa Kaštánka

14 akr pozemku za 425 dollar a usneseno vystavti na nm kostel. Avšak

koupením místa pro církevní stavby, byla svornost' a jednota ve sboru, který byl

reformovaným pastorem Frant. Kúnem svrchu eeného roku organisován, poru-

šena. Nkteí údové nebyli totiž s koupeným pozemkem spokojeni, a následkem

toho odepeli další svoji podporu. I povolán v únoru, roku 1877. pastor Kún
do_Silver Lake, aby v osad mír zavedl, což se mu také podailo. Jmenovit
piml sbor ku pijetí návrhu, aby všichni eští evangelíci v okresu McLeod se

spojili v jeden sbor a koupili 80 akr pozemku na jiném míst, které vtšina

za vhodné uzná. Díve koupený pozemek se ml prodati a každému údu bylo

vloženo na srdce, aby dle své možnosti a dobrovolného uznání k provedení toho

zámru pispl.

Avšak již v píští schzi, dne 3. bezna téhož roku konané, vypukla opt
nespokojenost' a vtšina se vyslovila proti kupování vtšího pozemku a rozhodla,

aby se stavlo na zakoupeném pozemku v Silver Lake. Následkem toho menšina

odekla ve vci té veškerou pomoc. Se stavbou kostela zapoato roku 1880. a

roku 1881., dne 19. ervna, byl kostel pastorem Kúnem svému úelu odevzdán.

Roku 1891. povolán pak pastor František Pokorný, narozen roku 1867. v Habr-

kovicích u Kutné Hory, jenž studpval na gjTnnasiu v Kolín a v Union Theol.

Seminary v New Yorku.

Roku 1892. pak vystavl sbor svému pastoru pknou faru. Komunikant
bylo roku 1902. asi 300 z 94 rodin. Údové tohoto sboru pišli hlavn ze sboru

Teleckého, Jimramovského, Roveínského, Veselského, Borovského, Proseského
a Novomstského. Zárove dojíždí pastor, v Silver Lake usazený, každých 14

dní do filiálního reformovaného sboru "Jan Hus," jenž vystavl si roku 1890.

šest mil západn od Silver Lake kostelík.

Druhý eský evangelický kostel v Silver Lake, vystavný roku 1891. za

1,100 dollar, jest majetkem sboru, jenž hlásí se ku kongreganí denominaci.

Prvním pastorem stal se tam svrchu jmenovaného roku pastor Filip Reitinger,

narozen v Sumeghu v Uhrách, kde otec jeho, pocházející z Velkého Cakova u
eských Budjovic, byl respicientem u finanní stráže. Studoval 3 roky na

nmeckém uitelském ústavu v Budjovicích a po té v Brn. Roku 1884. vstou-

pil do chrišonského missionáského ústavu v Basileji ve Švýcarsku, a pobyv tam
3 roky, odejel do Ameriky. Studia svá dokonil pak v bohosloveckém seminái
v Oberlin ve státu Ohio. Ordinován byl kongreganí církví 2. ervna 1889.

Sbor ten má 100 len, patících do 33 rodin, a vystavl roku 1892. faru

za 1100 dollar. Téhož roku daroval František Koista obci místo na hbitov.

—
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velikou osadu, jez efta kolem 190 eeskych katolickych rodin a k niz hlas! se ne
kolik silnych eeskych katol. spolku. 

Od 29. eervna roku 1906. je v Silver Lake duchovnim spravcem, jak jiz 
vyse podotknuto, P. Frantisek Tichy, 'za jehoz spravy osada velmi prospiva. 

Krome cesko-katol. kostela jsou vsak v Silver Lake jeste dva eeske koste
Iy, a to kostel evangelickeho sborn neodvisleho a kostel cirkve kongregacni. 
Drive jmenovany sbor koupil rokn 1873. akr lesa od Jana Totusky, vymjtil jej, 
ohradil a upravil za hfbitov. Roku 1876. koupil pal\: sbor od Josefa Kastanka 
14 akru pozemku za 425 doUarll a usneseno vystaveti na nem kostel. Avsak 
koupenim mista pro cirkevni stavby, byla. svornost' a jednota ve sboru, ktery byl 
reformovanym pastorem Frant. K(mem svrchn reeeneho roku organisovan, poru
sena. Nekterr {idove nebyli totiz s koupenym pozemkem spokojeni, a nasledkem 
toho odepreli dalsi svoji podporu. I povolan v Unoru, roku 1877. pastor KUn 
do Silver Lake, aby v osade mir zavedl, coz se mu take podarilo. Jmenovite 
primel sbor ku pfijeti nivrhn, aby vsichni cesti evangelici v okresu :McLeod se 
spojili v jeden sbor a koupili 80 akru pozemku na jinem miste, ktere vetsina 
za vhodne uzna. Drive koupen)r pozemek se mE;! prodati a kazdemu {idu bylo 
vlozeno na srdce, aby dIe sve moznosti a dobrovolneho UZnan! k provedeni toho 
zameru pfispel. • 

Avsak jiz v pf!sti schuzi, du-e 3. bfezna tehoz roku konane, vypukla opet 
nespokojenost' a vetsina se vyslovila proti kupovani vetsiho pozemku a rozhodla, 
aby se stavelo na zakoupenem pozemku v Silver Lake. Nasledkem toho mensina 
odfekla ve veci te veskerou pomoc. Se stavbou kostela zapocato roku 1880. a 
roku 1881., dne 19. eervna, byl kostel pastor em KUnem svemu ueelu odevzdan. 
Roku 1891. povolan pak pastor Frantisek Pokorny, narozen roku 1867. v Habr
kovicich u Kutne Hory, jenz studpval na gymnasiu v KoHne a v Union Theol. 
Seminary v New Yorku. 

Roku 1892. p~k vystavel sbor svemu pastoru peknou faru. Komunikantll 
bylo roku 1902. asi 300 z 94 rodin. Udove tohoto sborn pfisli hlavne ze sboru 
Teleckeho, Jimramovskeho, Rovecinskeho, Veselskeho, Borovskeho, Proseeskeho 
a Novomestskeho. Zaroven dojizdi pastor, v Silver Lake usazeny, kazdych 14 
dni do filialnilio reformovaneho sboru "Jan Hus," jenz vystavEH si roku 1890. 
sest mil zapadne od Silver Lake kosteHk. 

Druhy cesky evangelick)~ kostel v Silver Lake, vystaveny roku 1891. za 
1,100 doUaru, jest majetkem sboru, jenz hl3si se ku kongregacni denominaci. 
Prvnim pastorem stal se tam svrchu jmenovaneho roku pastor Filip Reitinger, 
narozen v Sumeghu v Uhrach, kde otec jeho, pochazejici z Velkeho Cakova u 
Ceskych Budejovic, byl respicientem u financni strllZe. Studoyal 3 roky na 
nemeckem ucitelskem ustavu v Budejovic!ch a po te v Brne. Roku 1884. vstou
pil do chrisonskeho missionafskeho ustavu v Basileji ve Svycarsku, a pobyv tam 
3 roky, odejel do Ameriky. Studia sva dokoncil pak -v bohosloveckem seminafi 
v Oberline ve statu Ohio. Ordinovan byl kongregacni cirkvi 2. cervna 1889. 

Sbor ten ma 100 clenu, patricich do 33 rodin, a vystavel roku 1892. farll 
za 1100 doUarn. Tehoz roku daroval Frantisek Korista obci misto na hfbitoy.-
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V sousedícím mst Hutchinson není žádný eský kostel. Zarazili tam

•však svobodomyslní echové r. 1876. "tenáský spolek," který však zanikl, a

pozdji spolek "Lumír" (Z. . B. J.).

V Glencoe pak založili svobodomyslní krajané ád "Glencoe" (. S. P. S.).

Asi 3 míle od Hutchinson vystavli si svobod, krajané devnou budovu

pro schze a zábavy.

—

V téže dob jako do okresu McLeod poali se našinci usazovati v okresu

Steele, jehož stedem je msto
OWATONNA,

které má nyní pes 6000 obyvatel.

Do okolí jeho pibyli nejdíve tito, dnes již zemelí, našinci: Antonín

Kubát, Benjamin Fišer, Ant. Sýkora a Jan Zedník. Dále Josef Kaplan a Anto-

nín Šimek, který padl v bitv u Bull Runu, Jan Ková, Frant. Kubista a Jan

Pávek.

Osada Nejsv. Srdce Pán v Owatonn založena byla P. Kellerem roku 1866.

a první chrám Pán vystavn byl týmž duchovním správcem roku 1867. Poze-

mek ku kostelu bj'! koupen od Františka Kubisty. První osadníci byli Irané,.

eši a Nmci.

Až do roku 1870. dojíždl do Owatouny z blízkého msta Faribault P.

Keller; po nm, až do konce roku 1871., dojíždl tam P. C. Scheve a pak se stí-

dali krátce po sob knží: P. Ign. de Loyola Barscz S. J., P. B. Baumann, P.

Arthur Hurley, P. Laur. Wieseler až do roku 1875., kterýmžto rokem konen
dokala se osada svého vlastního knze P. Františka Pibyla, jenž mnoho dobré-

ho v tamní osad vykonal a v okolí po Minnesot mnoho chrám s katol. echy
postavil. Pobyl v Owatonn až do roku 1879.

P. Frant. Pibyl narodil se dne 30. listopadu roku 1852. v ímov u Bu-

djovic v echách a jako 121etý hoch pijel z ech s rodii svými 12. listopadu

roku 1864. do Winony v Minnesot. Roku 1868. vstoupil do kolleje sv. Jana v

St. Cloudu v Minnesot a dokonil bohoslovecká studia v seminái v St, Francia

u Milwaukee. Vysvcen byl v St. Paul v Minnesot dne 28. bezna roku 1875.

a téhož roku, jak již uvedeno, ustanoven duchovním správcem v Owatonn.
Pozdji psobil v Madelii, ve Veselí a Montgomery, kde zaal roku 1887. vydá-

vati týdenník "echo-Amerikán," jehož v krátké dob tisklo se nkolik tis'e

výtisk.

Roku 1888. založil v Chicagu katol. denník "Jednotu" spolu s nedlním

listem "Katolík." Listy tyto však po njakém ase zanikly. Roztrpen opustil

roku 1892. západ a odebral se do Pennsylvanie, kdež spravoval v Plymouth slo-

váckou osadu. . Vedle své duchovní správy pracoval v Plymouth na nkolika

vynálezích.

Za jeho "Fontain Pen" mu nabízeno v New Yorku 5000 dollar, které však

odmítl. Zaídil si svoji továrnu za $3000 dollarv v Brooklynu, poal péra ta

sám vyrábti. Podnik ten však záhy zanikl. Nyní je P. Fr. Pibyl duchovním

správcem v Allegheny, Pa. Po nm do Owatonny pišel Iran P. Gualterus
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V sousedicim meste Hutchinson neni zadny cesky kostel. Zarazili tam 
vsak svobodomyslni Cechove r. 1876. "Ctenarsky spolek," ktery vsak zanikl, a 
pozdeji spolek "Lumir" (Z. C. B. J.). • 

V Glencoe pak zalozili svobodomyslni krajane rad "Glencoe" (C. S. P. S.). 
Asi 3 mne od Hutchinson vystaveli si svobod. krajane drevenou budovu 

pro schi'lze a zabavy.-

---------0---------

v teze dobe jako do okresu McLeod pocali se nasinci usazovati v okresu 
Steele, jehoz stredem je mesto 

OWATONNA, 

ktere rna nyni pres 6000 obyvatel. 
Do okoli jeho pribyli nejdfive tit-o, dnes jiz zemreli, nasmci: Antonin 

Kubat, Benjamin Fiser, Ant. Sykora a Jan Zednik. Dale Josef Kaplan a Anto
nin Simek, ktery padl v bitve u Bull Runu, Jan Kovar, Frant. Kubista a Jan 
Pavek. 

Osada Nejsv. Srdce Pane v Owatonne zalozena byla P. Kellerem roku 1866. 
a prvni chram Pane vystaven byl tymz duchovnim spravcem roku 1867. Poze
mek ku kostelu byl koupen od Frantiska Kubisty. Prvni osadnici byli Ireane r 

Cesi a Nemci. 
Az do roku 1870. dojizdel do Owatonny z bHzkeho mesta Faribault P. 

Keller; po nem, az do konce roku 1871., dojizdel tam P. C. Scheve a pak se stfi
dali kratce po sobe knezi: P. Ign. de Loyola Barscz S. J., P. B. Baumann, P. 
Arthur Hurley, P. Laur. Wieseler az do roku 1875., kterymzto rokem koneene 
doekala se osada sveho vlastniho kneze P. Frantiska Pfibyla, jenz mnoho dobre
ho v tamn! osade vykonal a v okoH po l\Iinnesote mnoho chrami'l skatol. Cechy 
postavil. Pobyl y Owatonne az do roku 1879. 

P. Frant. Pribyl narodil se dne 30. listopadu roku 1852. v Rimove u Bu
dejovic v Cechach a jako 12letfr hoch prijel z Cech s rodici svymi 12. listopadu 
roku 1864. do ,Vinony v l\Iinnesotc. Roku 1868. vstoupil do kolleje sv. Jana v 
St. Cloudu v Minnesote a c1okoncil bohoslovecka studia v seminafi v St. Francis 
u Milwaukee. Vysvecen byl v St. Paul v l\Iinnesote dne 28. brezna roku 1875. 
a tehoz roku, jak jiz uvedeno, nstanoven duchovnim spravcem v Owatonne. 
Pozdeji pusobil v :Madelii, ve VeseH a l\Iontgomery, kde zacal roku 1887. vyda
vati tfrdennik "Cecho-Amerikan," jehoz v kratke dobe tisklo se nek01ik tis:c
vJtisku. 

Roku 1888. zalozil v Chicagu katol. dennik "Jednotu" spolu s nedelnim 
listem "Katolik." Listy tyto vsak po nejakem case zanikly. Roztrpcen o-pustil 
roku 1892. zapad a odebral se do Pennsy1vanie, kdcz spravoval v Plymouth s10-
vackou osadu .. Ved1e sve c1nchovni Spray)' pracovRI v Plymonth na nekolika 
vyna1ezich. 

Za jeho "Fontain Pen" mu nabizeno v New Yorku 5000 dollaru, ktere vsak 
odmitl. Zaridil si svoji tovarnu za $3000 dollari'lV v Brooklynu, pocal pera ta 
sam vyrabeti. Podnik ten vsak zahy zanikl. Nyni je P. Fr. Pribyl duchovnim 
spravccm v Allegheny, Pa. Po nem do O\vatonny pl'isel Ircan P. Gllalteru~ 
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Raleigh. Ponvadž však tento knz esky neznal, dojíždl tam za jeho asu
jesuita, P. Fr. Šulák, z Chicaga a P, Šimoník z Heidelbergu, od roku 1881.—
1884.—^Dne 2. záí r. 1885. pevzal správu osady té P. Jan Solnce, Slovinec,

maje pod správou 4 národnosti : echy, Poláky, Nmce a Irany.

Po 4 letech r. 1889. byl tento duchovní správce na žádost' svou poslán

na lepší osadu do St. Paul, Minn. Po nm pijel z Chicaga nový duchovní správ-

ce, Cecho-nmec P. Sigismund Singer, O. S. B. Škoda, že neúprosná nemoc

P. JAN PIVO.

fará osady Nejsv. SrdcQ Páu v Owatonn. Minn.

souchotin poala hlodat na mladistvém jeho život, takže v této osad pobyl jen
pl tetího roku a zemel dne 11. kvtna 1891. v nemocnici Panny Marie v Ro-
chestru

;
pozstatky jeho odpoívají na hbitov owatonnském.

Po P. Singrovi ujal se správy osielé osady dne 14. ervna 1891. P. Jan
Pivo, nynjší duchovní správce. Týž narodil se dne 12. kvtna r. 1865. ve vsi

Kóín z jižních echách, vzdálené dv hodiny cesty od Vltavo-Týna. Studoval
eské gymnasium v eských Budjovicích a v Jindichov Hradci, kdež složil

zkoušku maturitní.
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Raleigh. Ponevadz vsak tento knez cesky neznal, dojizdel tam za jeho casu 
jesuita, P. Fr. Sulak, z Chicaga a P. Simonik z Hcidelbcrgu, od roku 1881.-
1884.-Dne 2. ZarI r. 1885. prevzal spravu osady te P. Jan Solnce, Slovinec, 
maje pod spravou 4 narodnosti: Cechy, Polaky, Nemce a Ircany. 

Po 4 letech r. 1889. byl tento duchovni spravce na zadost' svou pos1an 
na lepsl osadu do St. Paul, :Minn. Po nem pfijel z Chicaga novy duchovni sprav
ce, Cecho-nemec P. Sigismund Singer, O. S. B. Skoda, ze ne(lprosna nemoc 

P. JAN PIn). 
farM' osady Xejs\'. Srdc~ P,lnc \' Owatonne. ~linn. 

souchotin pocala hlodat na mladistvem jeho zivote, takze v teto osade pobyl jen 
pul tretiho roku a zemrel dne 11. kvetna 1891. v nemocnici Panny :Marie v Ro
chestru; pozustatky jeho odpocivaji na hfbitove owatonnskem. 

Po P. Singrovi ujal se spravy osirele osady doe 14. cervna 1891. P. Jan 
Pivo, nynejsl duchovni spravce. Ty,z narodil se dne 12. kvetna r. 1865. ve vsi 
Koeme z jiznlch Cechach,' vzdaIene dye hodiny cesty od VIta vo-Tyna. Studoval 
ceske gymnasium v. Ceskych Budejovicich a v Jindfichove Hradci, kdez slozil 
zkousku maturitnl. 
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Jelikož nkteí z jeho sourozenc dleli již nkolik let v Americe, odebral

se do amerického semináe v Louvain, v Belgii, kdež studoval rok filosofii. V
tom ase pijel z Ameriky na návštvu do semináe louvainského arcibiskup

Ireland a pijal mladého theologa do své dioecese, jenž se odebral ješt s jedená-

cti jinými studenty do Ameriky lodí "Belgenland."

V Minnesot, v seminái sv. Tomáše Aquinského, ukonil bohoslovecká

studia a dne 15. listopadu r. 1890. byl biskupem McGollrickem vysvcen na
knze pro dv dioecese : st.-paulskou a winonskou.

Óesko-katol. kostel Nejsv. Srdce Pán v Owatomi, Minn.

Prvním jeho psobištm byla nmecko-irská osada v Madison, Minn., a
s ní spojeny venkovské malé osady, potem asi 10, vzdálené daleko od sebe, vtši-

nou bez chrámu Pán, takže býval nucen konati služby Boží v domech. Ale mla-

dý, horlivý a zdravý tento knz rád podstupoval rozdílné svízele s tím spojené.

Byl tam ale jen 3 msíce, nebo uvdomen byv o smrti P. S. Singra, ihned se

musel odebrat do Owatonny. Z Owatonny po 11 let dojíždl do Litomyšle, Mo-
ravy a Deerfield, kteréžto missie obdržely pozdji svoje knze.

416 Dejiny Cechl'tv Americkych. 

Jelikoz nekteri z jeho sourozencl."l dIeE jiz nckolik let v Americe, odebral 
se do americkeho semimlre v LOllvain, v Belgii, kdez studoval rok filosofii. V 
tom case pfijel z Ameriky na na.vstevu do seminare lonvainskeho arcibiskup 
Ireland a pfijal mladeho theologa do sve dioecese, jenz sc odebral jeste s jedena
cti jinyrni studenty do Ameriky lodi "I3elgenland." 

V l\Iinnesote, v seminafi sv. l'om{lsc Aquinskeho, ukoncil bohoslovecka 
stndia a dne 15. listopadn r. 1890. byl hiskupem l\IcGollrickem vy~veccn na 
lmeze pro dve dioC'c('s(': St.-}1Ulllskon a \vinonskon. 

Oet;ko-katul. kostp] :Nl'jsv. ~r<lcc P;llll' \. Owatolllle, )Iillll, 

Prvnim jeho pusobistem byla nemecko-irska osada v Madison, Minn., a 
z ni spojeny venkovske male osady, poctem asi 10, vzc1ulcne daleko od sebe, vetsi
nou bez chramu Pane, takze byval nucen konati sluzby Bozi v domech. Ale mla
dy, horlivy a zdravy tento knez rad podstupoyal rozdilne syizele s tim spojene. 
Byl tam ale jen 3 mesice, nebot' uvedomen byv 0 smrti P. S. Singra, ihned se 
musel odebrat do Owatonny. Z Owatonny po 11 let dojizdel do Litomysle, Mo
rayy a Deerfield, kterezto missie obdrZcly pozdeji svoje kneze. 
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Nežli P. Jan Pivo do Owatonny pijel, byla osada rozdlena na 2 ásti:

Irané a Nmci se oddlili od dosavadní osady, založili si svou a vystavli svj
chrám Pán, takže eši a Poláci, zaplativše druhé stran odškodné, zstali sami

majetníky osady Nejsv. Srdce Pán. P. Jan Pivo kázal stídav esky a polsky.

Eoku 1901., dne 17. prosince, vyhoel owatonnský starý kostel, a to dalo

podnt silným, co do potu, Polákm, aby si založili též vlastní osadu. eši pak

tomu byli též povdni, že mohou státi na svých vlastních nohách a s radostí

vyplatili Polákm jich ást' povinnovanou a vystavli si nynjší chrám cihelný.

Celá stavba a vnitní jeho úprava, nádherná okna s obrazy eských patron a

jiných svatých, cementové chodníky—to vše stálo 18 tisíc dollar. Kostel je 96

stop dlouhý a 44 st. široký; 600 sedadel dole a nahoe.

Vedle kostela stojí velká školní budova, jež je sice majetkem Sester, ale

eské dítky ji navštvují, platíce svj školní plat msín. Vyuuje v ní 10

Sester ádu sv. Františka. — Fara byla vystavna ped 13 lety nákladem asi

2,500 dollar.

Spolky osadní tam jsou' tyto: Podporující spolek sv. Ivana, založený dne

30. dubna 1889. ítá 55 len a náleží k Západní Katol. Jednot. Spolek mlá-

denecký sv. Aloisia. Spolek žen sv. Ržence, založen roku 1892. Spolek dívek

Neposkvrnného Poetí Panny Marie. Spolek Uctívání Nejsvtjší Svátosti

Oltání.

Spolek sv. Ivana má nádhernou spolkovou sí pod budovou chrámovou.

Vtšina owatonnských osadník žije na farmách, a nkteí z nich zaují-

mají dležitá místa v obchodní ásti msta.
K osad té náleží 65 rodin eských a 30 nmeckých—vlastn echo-

nmeckých.

Ryze eské katol. osady jsou však Litomyšl a Morava.

V Litomyšli, jež je vzdálena od msta Owatonny 10 angl. mil, je kostel,

fara, obchod smíšeným zbožím a pošta.

Kostel byl vystavn roku 1878., ku kterémuž daroval pozemek Antonín

Sýkora (zemel roku 1885.). Ponvadž pak nejenom první, ale skoro všichni

kolem Owatonny, Litomyšle a Moravy usazení echové pocházejí z východních

ech od Dlouhé Tebové, Pívrat a od Litomyšle, dali k upamatování se na sta-

rou vlast' nové osad jméno Litomyšl a zasvtili kostel k úct Nejsvtjší Tro-

jice.

O eské katol. osad Nejsv. Trojice v Litomyšli (Somerset), Steele Co.,

Minn., sluší dodati ješt tyto podrobnosti

:

Mže se íci pravdiv, že poátek jedné osady zde na severozápad se ne-

liší od jiných. První osadníci pibyli do této osady roku 1853. Jména prvních

tchto osadník jsou: Tí bratí: Antonín, Jan a František Sýkorovi, Václav
Vaous, Jos. Hudrlek, Antonín Fisher, Frant. Skalický, Bernard Pirkl, Josef

Skalický, Jos. Klekar, Jií Motl a Fr. Motl, Mimo to byl pi zaátku osady též

Ed. Darmody, Iran. Osada ta má též nkolik Nmc a Iran. Ty první za-

átky chudých pisthovalc si nynjší pokolení nemže pedstaviti. Les a

koviny byly na všechny strany. Pozemek ovšem byl laciný, ale známo také
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Neili P. Jan Pivo do Owatonny pfijel~ byla osada rozdelena na 2 casti: 
Ircane a Nemei se oddiHili od dosavadni osac1y, zalozili si svou a vystaveli SVllj 
chram Pane, takze Cesi a Polaci, zaplativse clruhe strane oc1skoc1ne, Zllstali sami 
majetniky osady Ncjsv. Srdcc Pillle. P. Jan Pivo kazal stHdavc cesky a polsky. 

Roku 1901., dne 17. prosince, vyhorcl owatonnsky starS- kostel, a to dalo 
podnet silnS-m, co do poetu, Politkum, aby si zaloiili tez vlastni osac1u. Cesi pal\: 
tomu byli tez povdeeni, zc mohou sUiti na svS"ch vlastnich nohitch a s radosti 
vyplatili Polaki'lm jich east' povinnov<1nou a vysta veli si nynejsi chram cihelnS"· 
Cela stavba a vnitrni jeho uprava, nac1herna olma s obrazy cesk~"ch patronll a 
jinS'ch svatSrch, cementove chodniky-to vse stalo 18 tisic c1011arll. Kostcl je 96 
stop dlonhy a 44 st. siroky; 600 secladel dole a nahore. 

Vedle kostela stoji velka skolni budova, jez je sice majetkem Sestcr, ale 
eeske ditky ji navstevuji, platice svuj skolni plat meslcne. Yyucllje v nl 10 
Sester radu sv. Frantiska. - Fara byla vysta vena prec1 13 lety nakladem asi 
2,500 dollarll. 

Spolky osadni tam jsou'tyto: Poc1porujici spolek sv. lYana, zalozenS' dne 
30. dubna 1889. CHa 55 clenu a nalezi k Zapadni Katol. J cdnote. Spolek mlft
denecky sv. Aloisia. Spolek zen sv. Ruzencc, zalozen roku 1892. Spolek divek 
Neposkvrneneho Pocet! Panny :l\Iarie. Spolek Uctivani Ncjsvetejsi Svatosti 
Oltarni. 

Spolek sv. Ivana ma nadhern~u spolkoyou sin pod budovou chramovou. 
Vetsina owatonnskych osadnikU zije na farmach, ac nekteri z nich zauji

maji dUlezita mista v obchodni casti mesta. 
K osade te nalezi 65 rodin ceskych a 30 nemeckych-vlastne Cecho-

nemeckYch. . 

Ryze ceske katol. osady jsou vsak Litomysl a lVIorava. 
V Litomysli, jez je vzdalena od mesta Owatonny 10 angl. mil, je kostel, 

fara, obchod smiSenS"m zbozim a posta. 
Kostel byl vystaven roku 1878., ku kteremuz c1aroval pozemek Antonin 

Sykora (zemrel roku 1885.). Ponevadz pak nejenom prvni, ale skoro vsichni 
kolem Owatonny, Litomys'le a ~Iorayy l1sazeni Cechove pochazeji z vychodnich 
Cech od Dlouhe Tfebove, PHvrate a od Litomysle, dali k upamatovani se na sta
rou vlast' nove osade jmeno Litomysl a zasvetili kostel k (lcte ~ejsvetejsi Tro
jice. 

o ceske katol. osade Nejsv. Trojice v Litomysli (Somerset), Steele Co., 
Minn., slusi dodati jeste tyto podrobnosti: 

l\luze se Hci 'pravdive, ze poca.tek jedne osady zde na severozapade se ne
lisi od jinYch. Prvni osadnici pfibyli do teto osady roku 1853. Jmena prvnich 
techto osadniku jsou: TH bratfi: Antonin, Jan a Frantisek Sykorovi, Vaclav 
Vaiious, Jos. Hudrlek, Antonin Fisher, Frant. Skalicky, Bernard Pirkl, Josef 
Skalicky, Jos. Klekar, JiH :Motl a Fr. :M:otl. :Mimo to byl pH zaeatku osady tez 
Ed. Darmody, Ircan. Osada ta rna tez nekolik Nemcu a Ireanu. Ty prvni za
catky chudych pristehovalcu si nynejsi pokoleni nemuze predstaviti. Les a 
kroviny byly na vsechny strany. Pozemek ovsem byl laciny, ale znamo take 
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dobe, jak "mnoho" naši eští pisthovalci penz sebou pinášejí! Z vypje-
ných penz platily se nesmírn vysoké úroky. eská práce a trplivost' však

velmi zmnily tvánost' té krajiny. Krásná stavení a stáje vidíš dnes pi každé

farm.

Osadníci tito první pobožnost' mli ve škole distriktuí. P. Fr, Tichý a P.

Fr. Šulák dojíždli k nim asi tyrykrát v roce.

Roku 1878. již bylo v okolí Litomyšle asi 40 rodin a tu usneseno vysta-

vti nový kostelíek.

Kostel byl rozmr 28 pi 40 stopách, akoliv bez vže. Byla to stavba

slušná a bez dluh. Po pti letech pistavla se vž, která stála 700.

Toho asu dojíždl tam P. Fr. Pibyl od 1875.—1879. ; na to P. Fr. Šulák,

S. J., do roku 1881. a pak P. Fr. Šimoník od r. 1881. do 1884. Za jeho asu po-

ídily se zvony. Po P. Fr. Šimoníkovi pevzal vedení osady P. Jan Solnce a

bydlel v Owatonn. Roku 1889. P. S. Singer byl ustanoven faráem v Ovraton-

n a dojíždl do Litomyšle msín. P. Jan Pivo po smrti P. Singera roku 1892.

rovnž tam dosluhoval a za jeho psobení byl kostel pistavn ; lo kostelní se

zvtšila a kídla pistavna ve zpsobe kíže. Oprava ta stála $1500.

R. 1899. P. O. Miller byl ustanoven faráem osady té. Byl to první knz,
který se ml jako samostatný správce usaditi v osad. P. O. Miller za tím úe-
lem ml si postaviti faru. Uinil tak za $1300, ale když se ml do fary té od-

sthovati, byl odvolán od biskupa, a osada zstala bez knze. P. Pivo zase musel

pevzíti osadu a dojíždl tam jednou msín až do roku 1901. V msíci listo-

padu P. V. Havlíek byl ustanoven stálým faráem v osad.

Spolky pi osad té jsou: sv. Josefa I. Ú. J., sv. Josefa . K. Z. J. a sv.

Václava "K. D.", spolek sv. Anny, Rženecký, sv. Aloisia pro chlapce a Neposk.

Poetí P. Marie pro dívky.

Spolek sv. Josefa Z. C. K. J. vlastní svoji sí a má 55 len.
Osada ta jest rozsáhlá; nejvzdálenjší osadník jest 8 mil od kostela.

Osadníci jsou hlavn farmái, a i nkolik je v okolních místeph obchod-

ník.
Školy doposud osada ta nemá, ale je jisto, že v krátkém ase též se poídí.

Osada Litomyšl nyní ítá asi 85 rodin.

Osada Morava je pouze sedm mil od Owatonny vzdálena. Jest tam malý
kostelík, vystavný roku 1891., stojící v krajin osamocen, do nhož díve dojí-

ždl tak jako do kostela litomyšlského knz z Owatonny.

—

Co se svobodomyslné strany týe, zarazila tam ád "Minnesotu" . S. P.

S., ženské spolky "Ratolest' Svornosti" S. P. J. a "Bohuslavu Rajskou," J. . D.

a sbor ochotnický.

Roku 1897. postavili svobodomyslní Cechové ve mst tom za 23.000 dol-

lar operní sí a na stavbu tu dala Rosalie Šimkova 1,018 dollar.

—

eskou osadou v okresu Steele je také Blooming Prairie.

4 míle od msteka toho vystavli si lenové Z. . B. J, malou sí pro zá-

bavy a schze. Vokresu tom žije asi 450 eských rodin.

—
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dobl-e, jak "mnoho" nasi cesti pfistchovalci penez sebou prinaseji! Z vypujce
nych penez platily se nesmirne vysoke uroky. Ceska prace a trpelivost' vsak 
velmi zmenily tvarnost' te krajiny. Krasna staveni a staje vidis dnes pri kazde 
farme. 

Osadnici tito prvni poboznost' meli ve skole distriktni. P. Fr. Tichy a P. 
Fr. Sulak dojizdiHi k nim asi ctyrykrat v roce. 

Roku 1878. jiz bylo v okoli Litomysle asi 40 rodin a tu usneseno vysta
yeti novy kostelicek. 

Kostel byl rozmeru 28 pri 40 stopach, ackoliv bez veze. Byla to stavba 
slusna a bez dluhll. Po peti letech pristavela se vez, ktera staJa 700. 

Toho casu dojizdel tam P. Fr. Pribyl od 1875.-1879. ; na to P. Fr. Sulak, 
S. J., do roku 1881. a pak P. Fr. Simonik od r. 1881. do 1884. Za jeho casu po
Ndily se zvony. Po P. Fr. Simonikovi 'prevzal vedeni osady P. Jan Solnce a 
bydlel v Owatonne. Roku 1889. P. S. Singer byl ustanoven fararem v Owaton
ne a dojizdel do Litomysle mesicne. P. Jan Pivo po smrti P. Singera roku 1892. 
rovnez tam dosluhoval a za jeho pusobeni byl kostel pristaven; lod' kostelni se 
zvetsila a kfldla pristavena ve zpusobe kfize. Oprava ta staJa $1500. 

R. 1899. P. O. IVliller byl ustanoven fararem osady teo Byl to prvni knez, 
ktery se mel jako samostatny spravce usaditi v osade. P. O. Miller za tim uce
lem mel si postaviti faru. Ucinil tak za $1300, ale kdyz se mel do fary te od
stehovati, byl odvolan od biskupa, a osada zustala bez kneze. P. Pivo zase musel 
prevziti osadu a dojizdel tam jednou mesicne az do roku 1901. V mesici listo
padu P. V. Havlicek byl ustanoven stalym fararem v osade. 

Spolky pH osade te jsou: sv. Josefa 1. U. J., sv. Josefa C. K. Z. J. a sv. 
Vaclava "K. D.", spolek sV. Anny, Ruzenecky, sv. Aloisia pro chlapce a Neposk. 
Poeeti P. :Marie pro divky. 

niku. 

Spolek sv. Josefa Z. C. K. J. vlastni svoji sill a ma 55 clenu. 
Osada ta jest rozsahla; nejvzdaIenejsi osaclnik jest 8 mil od kostela. 
Osadnici jsou hlavne farmari, ac i nekolik je v okolnich miste~h obchod-

Skoly doposud osada ta nema, ale je jisto, ZC v kratkem case tez se pofidi. 
Osada Litomysl nyni cHa asi 85 rodin. 
Osada Morava je pouze sedm mil od Owatonny vzdalena. Jest tam maly 

kostelik, vystaveny roku 1891., stojici v krajine osamocen, do nehoz drive doji
zdel tak jako do kostela litomyslskeho knez z Owatonny.-

Co se svobodomyslne strany tyec, zarazila tam Hid "l\Iinnesotu" C . .s. P. 
S., zenske spolky "Ratolest' Svornosti" S. P. J. a "Bohuslavu Rajskou," J. C. D. 
a sbor ochotnickY. 

Roku 1897. postavili syobodomysIni Cechoye YC meste tom za 23.000 dol
Iaru operni sin a na sta vbu tu dala Rosalie Simkova 1,018 doUaru.-

Ceskou osadou v okresu Steele je take Blooming Prairie. 
4 mile od mestecka toho vystaveli si clenove Z. U. B. J. malou sill pro za

ba vy a schllze. Vokresu tom zije asi 450 cesk)Tch rodin.-

----0>-----
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ST. PAUL.

(Msto St. Paul bylo založeno roku 1838. na levém behu veletoku Missis-

sippi, který jest splavným pro veliké parníjiy. Dostalo své jméno od malé de-

vné kaple, kterou roku 1841. postavil P. Louis Gaultier, na blízku nynjší 3.

ulice, zasvtiv ji sv. Pavlu. Roku 1844. postaveno nkolik lepších budov a

roku 1846. zízen poštovní úad. Roku 1847. ustanoveno msto St. Paul sídlem

vlády a mlo 150 obyvatel.)

Do msta Sv. Pavla pibyl z ech nejdíve Tomáš Mareš, z Pondrázska,

okres Lomnice n. L. Usadil se tam roku 1858. Pozdji odsthoval se do okresu

Le Sueur, kde zakoupil pozemek nedaleko Nové Prahy. Sotva se rok s rokem

sešel, pisthovali se do St. Paul Josef Trnka ze Sviny u Veselí n. L. a už zvn-
lý Tomáš Herauf z Kolence u Lomnice n. L.

Roku 1860. pibyli tam Vojta Handl z Lišova, Karel Kopiva z Lomnice

n. L., oba již mrtví, a František Filípek z Novosed.

O nco pozdji pišel do téhož msta Michal Karták také z Lomnice n. L.

a roku 1862. pijel tam Matj Mazanec z Hrek u Lišova. Roku 1863. usadili

se tam Jan Meník,' Václav Jindra, Matj Lutovský, František Brom a Josef

Šedivý, všichni z Radimovic v echách.

Dalšími staršími osadníky jsou : již zvnlý Jan Vávrovský z Novosed

(1864.) ; František Houska z Borkovic u Veselí n. L. (1864.) ;
Josef Píchá,

z Hradešice u Horažovic (1868.) ; František Skok z Komárova u Bechyn

(1866.), již zemelý; František Krch z Pacova (1867.), který byl již roku 1856.

v lowaCity usazen a jenž bojoval též v obanské válce; Jan Leština z Hrek

u Lišova (1867.) ; hudebník a krejí Matj Jelínek, z Kolence (1868.), jenž ze-

mel násilnou smrtí v Nové Praze, a Václav Píchá z Hradešice u Horažovic,

který pibyl do St. Paulu roku 1870. Téhož roku jako Píchá, pibyl do St. Paul

Antonm Jurka. Narodil se 6. ervence roku 1840. v Královicích. Vyšed z obec-

né školy, byl poslán otcem svým na niEí reálku do Plzn a pozdji na vyšší do

Rakovníka. Absolvovav reálku s dobrým prospchem, odešel do Prahy na tech-

niku a kdvž i tu s úspchem byl prošel, dostal místo vládního inženýra v Uhrách.

Dne 7. ledna roku 1866. pijel Jurka do Ameriky a usadil se v Chicagu, kde

tehdy národní život nejlépe vzkvétati zaal. I on úastnil se ovšem národnílio

ruchu a zvlášt své síly vnoval jevišti a velmi je povznesl. Hrával sám úlohy

"prvního milovníka" a výkony jeho byly mnohdy dosti pkné. Roku 1867. byl

povolán do St. Louis do redakce asopisu "Pozoru." Když list tento po nko-

lika msících zašel, písmo bylo do Chicaga pevezeno a tu zapoato s vydáváním

"Katolických Novin." Jurka ídil i tento list. Po zániku jejich nemohl po delší

dobu najíti pimeného postavení, až konen, v let 1870. odejel do St. Paul,

v Minnesot, kdež dostal místo uitele eské ei na obecné mstské škole Mí-

sto toto zastával po šest let a brzy byl vdcem tamních svobodomyslných Cech.

Pomáhal založiti "svobodnou obec," která patila mezi nejsilnjší a nejinnjší.

Že na pstování zpvu a poádání divadel nezapoml, není ani teba pipomínati.

Když pak závidno bylo mu místa eského uitele a vlastními Cechy usilováno,

aby je dostal jiný, tu školní rada St.-Paulská zrušila úpln vyuování eštiny,

a od té doby eština už více do obecných škol tamních zavedena nebyla a už

sotva kdy bude ! Jurka, pozbyv svého postavení, pijal místo uitele nmecké
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ST. PAUL. 
(lVfel:lto St. Paul bylo zalozeno rol{u 1838. na levem brehu veletoku Missis

sippi, ktery jest splavnym pro vel ike parni,ky. Dostalo sve jmeno od male dre
vene kaple, kterou roku 1841. postavil P. Louis Gaultier, na blizku nynejsl 3. 
ulice, zasvetiv ji sv. Pavlu. Roku 1844. postaveno nekolik lcpsich budov a 
roku 1846. zHzell postovni urad. Roku 1847. ustanovellO mesto St. Paul sidlem 
vlady a melo 150 obyvatelu.) 

Do mesta Sv. PavIa pribyl z Cechu nejdfive Tomas :i\Iares, z Ponedrazska, 
okres Lomnice n. L. Usadil se tam roku 1858. Pozdeji odstehoval se do okresu 
Le Sueur, kde zakoupil pozemek nedaleko Nove Prahy. Sotva se rok s rokem 
sesel, pristehovali se do St. Paul Josef rrrnka ze Sviny u Veseli n. L. a uz zvecne
ly Tomas Hera uf z Kolence u Lomnice n. L. 

Roku 1860. pribyli tam Vojta Handl z Lisova, Karel Kopriva z Lomnice 
n. L., oba jiz mrtvi, a Frantisek Filipek z Novosed. 

Oneco pozdeji prisel do tehoz mesta :l\Iichal Kartak take z Lomnice n. L. 
a roku 1862. prijel taIl). l\Iatej l\Iazanec z Hl'lrek u Lisova. Roku 1863. usadili 
se tam Jan l\Iencik; Vaclav Jindra, l\Iatej Lutovskf', Frantisek BroID a Josef 
Sedivy, vsichni z Radimovic v Cechach. 

DalSimi starsimi osadniky' jsou: jiz zvecnely Jan Vavrovsky z Novosed 
(1864.); Frantisek Houska z Borkovic u Veseli n. L. (1864.); Josef Picha. 
z Hradesice u Horazd'ovic (1868.); Frantisek Skok z Komarova u Bechyne 
(1866.), jiz zemrely; Frantisek Krch z Pacova (1867.), ktery byl jiz roku 1856. 
v Iowa 'City usazen a jenz bojoval tez v ,obcanske valce; Jan Lestina z Hfuek 
u Lisova (1867.); hudebnik a krejcl l\Iatej Jelinek, z Kolence (1868.), jenz ze
mrel nasilnou smrtl v Nove Praze, a Vaclav Picha z Hradesice 11 Horazd'ovic, 
ktery pribyl do St. Paulu roku 1870. T'ehoz roku jako Picha, pribyl do St. Paul 
Antonin Jurka. Narodil se 6. cervence roku 1840. v KraIovicich. Vysed z obec
ne skoly, byl poslan otcem svym na njzri l'ealku do Plzne a pozdeji na vyssi do 
Rakovnika. Absolvovav realku s dobrym prospechem, odesel do Prahy na tech
niku a kdyz i tu s uspechem byl prosel, dosta'l misto vladniho' inzenyra v Uhrach. 
Dne 7. l~dna roku 1866. pfijel Jurka do Ameriky a usadil se v Chicagu, kde 
tehdy narodn! zivot nejlepe vzkvetati zacal. I on ucastnil se ovsem narodniho 
ruchu a zvlaste sve sily venoval jevisti a velmi je povznesl. Hraval SaID ulohy 
"prvniho milovnika" a vykony jeho byly mnohdy dosti pekne. Roku 1867. byl 
povolan do St. Louisu do redakce casQpisu "Pozoru." Kdyz list tento po neko
Iika mesicich zasel, pismo bylo do Chicaga prevezeno a tn zapocato s vydflvanim 
"Katolickych Novin." Jurka fldil i tento list. Po zaniku jejich nemohl po delSi 
dobu najiti primereneilo postaveni, az konecne, v lete 1870. odejel do St. Paul, 
v l\1innesote, kdez dostal misto ucitele ceske reci na obecne mestske skole. l\fl
sto toto zastaval po sest let a brzy byl vlldcem tamnlch svobodomyslnych Cechli. 
Pomabal zaloziti "svobodnou obec," ktera 'patfila mezi nejsilnejsl a nejcinnejsl. 
Ze na pestovani zpevu a poradani divadel nezapomel, neni ani ti-eba pripominatL 
Kdyz pak zavideno bylo mn mista ceskeho ucitele a' vlastnimi Cechy nsilovano, 
aby je dostal jiny, tn skoIni rada St.-Panlska zrnsila '(lpine vyucovani cestiny, 
a od te doby cestina uz vice do obecnych skol tamnich zavedena nebyla a uz 
sotva kdy bude! Jurka, pozbrv syeho postaveni, prijal misto ncitele nenH'cke 
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ei v New Ulm, v Minnesot, a pak podobné místo opt na obecných školách v
St. Paul, které po 21 rok zastával. Na to byl tajemníkem ád Ó. S. P. S. v
New Yorku. Antonín Jurka byl též literárn inným. V "Americké Bibliotéce"
vyšly ped roky rzné romány, jím peložené. Sestavil též "Americký Besed-
ník," který August Greringer tiskem vydal. Též redigoval zdarma asopis pro

P. JAN RYNDA,
fanlr osady sv. Stanislava v St . Paul, Miiin.

mládež "Dtskou Besídku," kterou roku 1885. Ant. Novák v Milwaukee založil

a po njaký as vydával. O Jurkovi možno tvrditi, že pracoval na národa roli

ddiné, kde jen a jak jen mohl, a jeho psobení zabezpeuje mu pední místo
v adách horlivých a upímných echv Amerických !

— —

420 .Dljiny Cechuv Ame'rickYch. 

feci v New Ulm, v ~Iillnesote, a pak podobne mlsto opet na obecnych skolach v 
St. Paul, ktere po 21 rokll zastaval. Na to byl tajemnikem radu C. S. P. S. v 
New Yorku. Alltonin Jurka byl tez liter£lrne cinnym. V "Americke Bibliotece" 
vysly 'pred roky ruzne romany, jim prelozene. Sestavil tez "Americky Besed
Dik," ktery August Geringer tiskem vydal. Tez redigoval zdarma casopis pro 

p, .L\N RY?\'D.\, 

fa ra t' osady !j\', Stanislava \' St, Paul, l\lilln, 

mladez "Detskou Besidku," kterou roku 1885. Ant. Novak v Milwaukee zalozil 
a po nejaky cas vydaval. 0 Jurkovi mozno tvrditi, ze pracoval na naroda roli 
dedicne, kde jen a jak jen mohl, a jcho pllsobeni zabezpecuje mu predni misto 
v radach horliv}'ch a upHmnych Cechuv Am(>rick~'ch ! - --

---------0---------



esko-katol. kostel sv. Stanislava \ St. Paul, Minn.Cesko-katol. kostel sv. Stanis]aya \ St. Paul, ~Iinn. 
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Prvním eským katol. knzem, který do St. Paul zavítal, byl P. Petr Malý.
Duchovní tento, jak již uvedeno, vyzván novopražskými osadníky, by se jejich

osady ujal, na své cest do Nové Prahy r. 1861. v St. Paul se zastavil a pro echy
v nmeckém kostele eské kázání ml. Tehdy jen ti eské rodiny služeb Božích
a kázání se súastnily. Plných pt let pak týž knz z Nové Prahy do St. Paul
dojíždl a esky kázal. Když pak tam ech ím dále, tím více pibývalo a

k nim se národ polský pipojil, tu pomýšleno na vystavní malého kostela,

kamž by se spolen ku službám Božím scházeli. Zvnlý již biskup Tomáš L.

Grace daroval jim pozemek (jeden lot), na nmž r. 1872. vystavli kostelík ku
cti sv. Stanislava Kostky.

esko-katol. škola sv. Stanislava v St. Paul, Minu.

Prvním správcem mladé osady byl P. Josef Bašt, rodem Polák, který po

pl-druhém roce svého psobení s krajany svými se nepohodnuv, osadu opustil.

Po nm v3'stídalo se tam nkolik jiných duchovních správc, z nichž

slušno se zmíniti o P. Frant, Tichém, jenž koncem r. 1877. pibyv do St. Paul
z Detroit, v Michigan, katol. ech ve mst Sv. Pavla se ujal. Až do té doby
správcové osady sv. Stanislava Kostky žili v soukromých bytech aneb i v ná-

jmu, až P. Frant. Tichý, jsa nabažen sthování se z jednoho místa na druhé,

zapoal se stavbou fary. Roku 1880. na jae odebral se P. Fr. Tichý ze St. Paul

do Nové Prahy do tamní uprázdnné csko-katol. osady.

Za téhož knze nastalo rozdlení osady sv. Stanislava. Poláci založili

svoji vlastní osadu, a eši podrželi kostel a založili ist eskou osadu. Píina
rozdlení toho byla ta, že Poláci na eskou faru niím pispti nechtli.

422 .Deji'»y Oech:uv Americkych. 

Prvnim ceskjm katol. knezem, ktery do St. Paul zavital, byl P. Petr MalY. 
Duchovni tento, jak jiz uvedeno, vyzvan novoprazskymi osadniky, by se jejich 
osady ujal, na sve ceste do Nove Prahy r. 1861. v St. Paul se zastavil a pro Cechy 
v nemeckem kosteIe ceske kazani mel. Tehdy jen Hi ceske rodiny sluieb Bozich 
a kazani se sucastnily. Plnych pet let pak tyi knez z Nove Prahy do St. Paul 
dojLzdel a cesky kazal. Kdyz pak tam Cechu clm dale, tim vice pribyvaIo a 
k nim se narod polsky 'pripojil, tu pomysleno na vystaveni maleho kostela, 
kamz by se spolecne ku sluzbam Bozlm schazeli. Zvecnely jii biskup Tomas L. 
Grace daroval jim pozemek (jeden lot), na nemz r. 1872. vystaveIi kostelik ku 
cti sv. Stanislava Kostky. • 

• 

l'esl,o-l,atol. skola SY. Stanislaya, \' St. Paul. Minn. 

Prvnim spravcem mlade osady byl P. Josef Bast, rodem Polak, ktery po 
pul-drulH~m roce sveho pllsobeni s krajany syf'mi se nepohodnuv, osadu opustil. 

Po nem vystHclalo se tam nekolik jinf'ch c1uchoynich spravcll, z nichz 
slusno se zminiti 0 P. Frnnt. Tichem, jenz koncem r. 1877. pribyv do St. Paul 
z Detroit, v :Michigan, katol. CCChi'l ve meste Sv. PavIa se ujal. Az do te doby 
spravcove osady sv. Stanislava Kostky iili v soukromych by tech aneb i v na
jmu, az P. Frant. Tichy, jsa nabazcn stehovani se z jednoho mlsta na druhe, 
zapocal se stavbou fary. Roku 1880. na jai"e odebral se P. Fr. Tichy ze St. Paul 
do Nove Prahy do tamni uprazclnene tesko-kato!. osady. 

Za tchoz lmeze nastalo rozdeleni osad,' SY. Stanislava. Polaci zalozili 
svoji vlastnl osadu, a Cesi poddcli kostcl a zaiozili ciste ecskon o·sac1u. PHcina 
rozd~Hcni toho byla ta, ze Polaci na ceskon farn nicim prispeti nechteli. 



Stát Jfinnesota. 423

Po odchodu P. Tichého osada byla spravována knžími z kathedrály až

do r. 1881., kdy P. Petr Malý, jenž již, jak uvedeno, na poátku let šedesátých

v St. Paul po esku kázal, se opt do msta toho vrátil, aby osadu pevzal, avšak

již r. 1882. osadu tu opustil.

Po jeho odchodu osadníci stavbu fary dokonili a do ní P. Honoráta Po-

volného pijali. Dv léta spravoval P. Povolný osadu sv. Stanislava ku spoko-

jenosti osadník; když ale arcibiskup Jan Ireland na nho doléhati poal, aby

vystavl slušnjší nový kostel, na což prostedk nebylo, a P. H. Povolný ku

stavb chuti nejevil, tu na žádost' vlastní byl peložen do Heidelbergu a na jeho

místo dne 14. února 1886. povolán nynjší duchovní správce P. Jan Rynda, za

jehož psobení osada dodlala se velkého pokroku.

Sin eských katol. spolk v osad sv. Stanislava v St. Paul, Minu.

Knz ten se narodil 9. dubna 1859. v Kojetín na Morav. Studia gymna-

sijní dokonil v Olomouci a bohoslovecká v Lovani, kde vysvcen byl pro dioe-

cesi St.-Paulskou v prosinci 1883. Do Ameriky pijel 15, srpna 1884. a poslán

do polsko-nmecko-eské osady v Delano v Minnesot, kdež po dva roky psobil.

Po té povolán byl do St. Paul, aby se ujal osady sv. Stanislava a se stavbou no-

vého kostela zapoal.

V dubnu r. 1886. poal P. Jan Rynda stavt a v listopadu téhož roku byl

již kostel zvnlým již biskupem Tomášem L. Gracem vysvcen. Kostel je 120

stop dlouhý a 50 široký, s vží 126 stop vysokou.

Za stavbu a vnitní úpravu kostela zaplatili osadníci $16,000.
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Po odchodu P. Ticheho osada byla spravovana kneZlmi z kathedraly az 
do r. 1881., kdy P. Petr ~Ialy, jenz jiz, jak uvedeno, na poeatku let sedesatych 
v St. Paul po cesku kazal, se opet do mesta toho vratil, aby osadu prevzal, avsak 
jiz r. 1882. osadu tu opustil. 

Po jeho odchodu osadnlci stavbu fary dokoncili a do ni P. Honorata Po
volneho prijali. Dve leta spravoval P. Povolny osadu sv. Stanislava ku spoko
jenosti osadniku; kdyz ale arcibiskup Jan Ireland na neho dolehati poeal, aby 
vystavel slusnejsl novy kostel, na coz prostredku nebylo, a P. H. Povolny ku 
stavbe chuti nejevil, tu na zadost' v1astni byl prelozen do Heidelbergu a na jeho 
misto dne 14. unora 1886. 'povolan nynejsl duchovni spravce P. Jan Rynda, za 
jehoz pusobeni osada dodelala se velkeho pokroku. 

Sin ceskfch kat.ol. spolku v osade s\'o 5tanislaya y 51. Paul, Minn. 

Knez ten se narodil 9. dubna 1859. v Kojetine na ~Iorave. Studia gymna
sijni dokoneil v Olomouci a bohoslovecka v Lovani, kde vysvecen byl pro dioe
cesi St.-Paulskou v prosinci 1883. Do Ameriky prijel 15. srpna 1884:. a posIan 
do polsko-nemecko-ceske osady v Delano v Minnesote, kdez po dva roky pusobil. 
Po te povolan byl do St. Paul, aby se ujal osady sv. Stanislava a se stavbou no
veho kostela zapocal. 

V dubnu r. 1886. poeal P. Jan Rynda stavet a v listopadu tehoz roku byl 
jiz kostel zveenelym jiz biskupem Tomasem L. Gracem vysvecen. Kostel je 120 
stop dlouhy a 50 siroky, s vezi 126 stop vysokou. 

Za stavbu a vnitrni upravu kostela zaplatili osadnici $16,000. 
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Téhož roku otevena také esko-katolieká škola ve starém kostele pod

správou školních Sester Notre Dáme z Milwaukee, Wis., pro nž vystavn jedno-

patrový dm za 3000 dollar.

Roku 1902. vystavla esko-katol. osada sv. Stanislava za vedení P, Jana

Ryndy školu za 12,000 dollar a r. 1905. osadní sí "Katolickou Besedu" za

16,000 dollar. — Téhož roku dala obnoviti a vymalovati kostel nákladem 3000

dollar.

V osad sv. Stanislava jsou tyto esko-katol. spolky : Sv. Václava, rytí
sv. Jií, sv. Pavla, sv. Jana (Z. . K. J.), sv. Prokopa (Katol. Dlník), sv. Josefa

(Katol. Dlník), sv. Ržence, Srdce Panny Marie, panenský starších dívek, sv.

Ludmily (mladších dívek), kadet sv. Aloisia a sv. Stanislava, mladších hoch.

V msíci záí r. 1891. založena byla v St. Paul podprná jednota "Katoli-

cký esko-Americký Dlník," pod záštitou sv. Josefa, jejíž lenem mže se státi

každý praktický katolický ech jakéhokoliv ádného zamstnání, od 18 do 55

let. lenm této, na moderních základech postavené Jednoty, poskytuje se ta

výhoda, že nikdo není nucen dáti se pojistiti na celou ástku 2000 dollar; ka-

ždému jest ponecháno na vli vzíti si bu celou, bu polovici neb tvr úmrtní

podpory, a dle toho též platí píspvek bu celý nebo poloviní aneb tvrtinový.

Hlavním pracovníkem pi založení této Jednoty byl P. Jan Rynda, jenž tím chtl

postaviti hráz proti vnikání cizonárodních jednot v ady katol. ech, hlavn
jednoty "Amerických Deva." Nedá se upít, že tím mnoho set a tisíc len
národu eskému zachováno. Jest jistou pravdou, že echové v Americe nesmír-

n jsou poškozováni v píin své národnosti práv tím, že jsou lákáni do pod-

prných jednot cizonárodních, kde brzy ochabne jejich láska k eskému národu.

A to platí stejn o všech eších-katolících i svobodomyslných.—eské jednoty

—

svobodomyslné i katolické—byly a jsou pevnou oporou národnosti eské a po-

slednjší i katolického náboženství.

V St. Paul vycházel též v letech 1891.—1894. katolický asopis "Obzor."

Zprvu redigoval jej August Pozdna, po nm Pavel Albieri a konen koupil

list P. Jan Rynda. Tehdy byl redaktorem jeho František Skála, který byl pak

zamstnán u "Denního Hlasatele" v Chicagu, 111.

Dne 27. íjna r. 1904. zaaly v St. Paul vycházet eské noviny : "Minne-

sotské listy" za redaktora Fr. Matlacha.

V St. Paul je též nkolik svobodomyslných spolk, ze kterých zasluhují

zmínky tyto: "ád ech" a "ád Mlník" (. S. P. S.) ; "Jednota Sokol," která

byla zaražena roku 1895., má asi jen 26 len, a ád "Orel" (Z. B. P. J.). ády
. S. P. S. mají tam pknou cihlovou sí. "Jednota eských Dam" má tam jedno

íslo a sice spolek "echii."

V St. Paul žije asi 1000 eských rodin.

—

4 .Dej-iny Oec1tttv Americkyclt. 

Tehoz roku otevrena take cesko-katolicka skola ve starem kostele pod 
Bpravou skolnich Sester Notre Dame z :Milwaukee, Wis., pro nez vystaven jedno
patrovy dum za 3000 dollaru. 

Roku 1902. vystavela cesko-katol. osada sv. Stanislava za vedeni P. Jana 
Ryndy skolu za 12,000 dollaru a r. 1905. osadni sin "Katolickou Besedu" za 
16,000 dollaru. - Tehoz roku dala obnoviti a vymalovati kostel nakladem 3000 
doUam. 

V osade sv. Stanislava jsou tyto ces~o-katol. spolky: Sv. Vaclava, rytiru 
sv. JiH, SV. PavIa, sv. Jana (Z. C. K. J.), sv. Prokopa (Katol. Delnik), sv. Josefa 
(Katol. Delnik), sv. Ruzence, Srdce Panny :Marie, panensky starsich divek, sv. 
Ludmily (mladsich divek), kadetu sv. Aloisia a sv. Stanislava, mladsich hochu. 

V mesici zaH r. 1891. zalozena byla v St. Paul podpurna jednota "Katoli
ckj Cesko-Americkj Delnik," pod zastitou sv. Josefa, jejiz clenem muze se stati 
kazdy prakticky katolicky Cech jakehokoliv radneho zamestmini, od 18 do 55 
let. Clenum teto, na' modernich zakladech postavene Jednoty, poskytuje se ta 
vyhoda, ze nikdo neni nucen dati sepojistiti na celou castku 2000 doUaru; ka
zdemu jest ponechano na vuli vziti si bud' celou, bud' polovici neb ctvrt' umrtni 
podpory, a dIe toho tez platt pHspevek bud' cely nebo polovicni aneb ctvrtinovY. 
IDavnim pracovnikem pri zalozeni teto Jednoty byl P. Jan Rynda, jenz tim chtel 
postaviti hraz proti vnikani cizonaroclnich jednot v rady katol. Cechu, hlavne 
jednoty "Americkych Drevaru." Neda se upHt, ze tim mnoho set a tisic clenu 
narodu Ceskemu zachovano. Jest jistou pravdou, ze Cechove v Americe nesmir
ne jsou poskozovani v pficine sve narodnosti prave tim, ze jsou lakani do pod
pi'rrnych jednot cizonarodnich, kde brzy ocbabne jejich laska k ceskemu narodu. 
A to plati stejne 0 vsech Cesich-katolfcich i .svobodomyslnych.-Ceske jednoty
svobodomyslne i katolicke-byly a jsou pevnou oporou narodnosti ceske a po
slednejsi i katolickeho nabozenstvi. 

V St. Paul vychazel tez v letech 1891.-1894. katolicky casopis "Obzor." 
Zprvu redigoval jej August P.ozdena, po nem Pavel Albieri a konecne koupil 
list P. Jan Rynda. Tehdy byl redaktorem jeho Frantisek Skala, ktery byl pak 
zamestn{m u "Denniho Hlasatele" v Chicagu, Ill. . 

Dne 27. Hjna r. 1904. zacaly v St. Paul vychazet ceske neviny: "l\Iinne
sotske listy" za redaktora Fr. :Matlacha. 

--------0--------
V St. Paul je tez nekolik svobodomyslnych spolkii, ze kterYch zasluhuji 

zminky tyto: "Rad Cech" a "Rad 1\felnik" (C. S. P. S.); "Jednota Sokol," ktera 
byla zarazena roku 1895., rna asi jen 26 clenu, a rad "Orel" (Z. B. P. J.). Rady 
C. s. P. S. maji tam peknou cihlovou sin. "J ednota ceskych Dam" ma tam jedno 
cIslo a sice spolek "Cechii." 

V St. Paul zije asi 1000 ceskych rodin.-

--------0--------
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K mstm minnesotským, v nichž usazeni jsou echové, náleží také

WINONA.

"Winona je jedním z nejkrásnjších mst ve státu Minnesot a našinc
se tam nachází slušný poet.

Vystavno bylo na behu eky Mississippi a má nyní pes 20.000 oby-

vatel, mezi nimiž je 150 eských rodin, vtším dílem katolických.

Ped 50 lety bylo však místem ješt pramálo známým. Tehdy pozstá-

valo toto nyní lidnaté a kvetoucí msto, jen z nkolika devných domk, oby-

dlených blochy, nkolika indiánských chatrí a asi pti obchodních dom, okolo

nichž se rozprostírala rozsáhlá písitá, pustá rovina. Své nynjší jméno obdr-

želo toto pkné msto, ležící pi splavné a nejvtší ece Spojených Stát, od

jisté indiánské dívky kmene Siouíx, žijícího v Dakot, jenž své prvorozence žen-

ského pohlaví nazýval "Wee-no-nah," což znamená
—

"prvorozená dcera."

Legenda téhož kmene vypravuje, že jistá indiánská dívka, jménem "Wee-
nonah," zadala své srdce mladíku, nepatícímu ku kmenu Sioux Indián a jej

celým žárem mladistvé lásky milovala. Mladík jsa o její vrné lásce pesvden,
žádal o její ruku, nabízeje otci za ni slušnou odmnu. Avšak otec dívin mla-

díka toho zkrátka odbyl, naléhaje zárove na svoji dceru, aby se vdala za jedno-

ho ze svých soukmenovc, jenž si pízn otcovy získal. Marným však bylo

otcovo naléhání. Dcera zstala miláku svému vrnou. Když pak jednoho dne

celý kmen honil zv a ryby lovil, tu Weenonou odpuzený mladík optn ruku
svoji jí nabízel. Dívka však místo odpovdi rychlým krokem spchala na skálu,

vypínající se na severní stran msta Winony (asi ve vzdálenosti tí mil) a

stemhlav do propasti se vrhla, zanechavši nynjšímu kvetoucímu mstu, jakož-

to památku své vrné lásky jméno "Winona."

Do msta toho poali se našinci sthovati roku 1861. Prvními osadníky

byli:

Vojtch Bratka, Frant. Filek, Vojtch Krizer, Josef Selba, Frant. Al-

brecht a jiní. Za nimi pibyl a to roku 1870. nadšený ochotník Jakub Stein-

bauer, který narodil se roku 1852, v Trhových Svínech a pistál s rodii roku

1855. do této nové vlasti.

Tito Cechové založili roku 1871, spolek "sv. Jana Nepomuckého a roku

1883. spolek "sv. Václava." Roku 1883. poali se stavbou eského cihlového

kostela, který pro nedostatek penz teprve roku 1887. dohotoven a svému úelu
odevzdán byl. Za pozemek, kostel a zaízení zaplatila osada 15.000 dollar.

Roku 1888. pak postavili školní budovu a spolkovou sí.

—

Prvním eským duchovním správcem osady sv. Jana Nepomuckého stal

se svrchu zmínného roku P. Karel Mikula, který narodil se roku 1862. v Bo-

huslavicích u Kyjova na Morav, Vystudovav gymnasium v Olomouci, vstou-

pil do semináe v Linci v Horních Rakousích, po té dokonil studia bohoslovecká

v americké koleji v Lovani v Belgii a v seminái sv. Tomáše u St. Paul, v Min-

nesot, kdež byl v ervnu roku 1887, na knze vysvcen. Za jeho správy za-

ložen ve "Winon pvecký sbor, který též v kostele zpíval. Zmínný knz zají-

mal se také o rozkvt ochotnického spolku roku 1875, založeného, P. Karel
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Winona je jednim z nejkrasnejsich mest ve statu ~Iinnesote a nasincu 
se tam nachazi slusny pocet. 

Vystaveno bylo na brehu reky ~Iississip'pi a rna nyni pres 20.000 oby
vatel, mezi nimiz je 150 ceskych rodin, vetsim dilem katolickYch. 

Pred 50 lety bylo vsak mfstem jeste pramalo znamym. Tehdy pozusta
valo toto nyni lidnate a kvetoucl mesto, jen z nekolika drevenych domku, oby
dlenych belochy, nekolika indianskych chat~ci a asi peti obchodnich domu, okolo 
nichz se rozprostirala rozsahlapiscita, pusta ro,vina. Sve nynejsi jmeno obdr
zelo toto pekne mesto, lezici pri splavne a nejvetsi rece Spojenych Statu, od 
jiste indianske divky kmene SiOlllX, zijiciho v Dakote, jenz sve prv,orozence zen
skeho pohlavi nazyval "Wee-no-nah," coz znamena-"prvorozena dcera." 

Legenda tehoz kmene vypravuje, ze jista indianska divka, jmenem "Wee
nonah," zadala sve srdce mladiku, ne,patricimu ku kmenu Sioux Indianii a jej 
eelym zarem mladistve lasky milorvala. ~nadik jsa 0 jeji verne lasce presvedcen, 
zadal 0 jeji ruku, nabizeje otci za ni slusnou odmenu. Avsak otec divcin mla
dika toho zkratka odbyl, naIehaje zaroven na svoji dceru, aby se vdala za jedno
ho ze svych soukmenovcu, jenz si pfizne otcovy ziskal. ~Iarnym vsak bylo 
oicovo nalehanl. Dcera zustala milacku svemu vernou. Kdyz pak jednoho dne 
eely kmen honil zver a ryby lovil, tu Weenonou odpuzeny mladik opetne ruku 
svoji ji nabizel. Divka vsak misto odpovedi rychlym krokem spechala na skalu, 
vypinajici se na severni strane mesta Winony (asi ve vzdaIenosti tN mil) a 
stremhlav do propasti se vrhla, zanechavsi nynejsimu kvetoucimu mestu, jakoz
to pamatku sve verne lasky jmeno "Winona." 

Do mesta toho pocali se nasinci stehovati roku 1861. Prvnimi osadniky 
byli : 

Vojtech Bratka, Frant. Filek, Vojtech Krizer, Josef Selba, Frant. Al
brecht a jinL Za nimi pribyl a to roku 1870. nadseny ochotnik Jakub Stein
bauer, kterj narodil se roku 1852. v Trhovych Svinech a pEstal s rodici roku 
1855. do teto nove vlasti. 

Tito Cechove zalozili roku 1871. s'polek "sv. Jana Nepomuckeho a roku 
1883. spolek "sv. Va clava." Roku 1883. pocali se stavbou ceskeho cihloveho 
kostela, ktery 'pro nedostatek penez teprve I"oku 1887. dohotoven a svemu ucelu 
odevzdan byl. Za pozemek, kostel a zaNzeni za platiIa osada 15.000 dollaru. 

Roku 1888. pak postavili skolni budovu a spolkovou sin.-
Prvnim ceskym duchovnim spravcem osady sv. Jana Nepomuckeho stal 

se svrchu zmineneho roku P. Karel Mikula, ktery narodil se roku 1862. v Bo
huslavicich u Kyjova na Morave. Vystudovav gymnasium v Olomouci, vstou
pi! do seminare v Linci v Hornich Rakousich, po te dokoncil studia bohoslovecka 
v americke koleji v Lovani v Belgii a v seminari sv. Tomase u S1. Paul, v ~Iin
nesote, kdez byl v cervnu roku 1887. na kneze vysvecen. Za jeho spravy za
lozen ve Winone 'Pevecky sbor, ktery tez v kostele zpival. Zmfneny knez zaji
mal se take 0 rozkvet ochotnickeho spolku roku 1875. zalozeneho. P. Karel 
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Mikula však složil knžský úad a vzal si za manželku dívku nmeckého pvodu.

Pozdji odejel do Everest, v Kansasu, kde stal se lékaem.

Nástupcem jeho ustanoven roku 1889. bývalý fará osady veselské, P.

Liborius Ligday, jenž postavil faru za 2000 dollar.

Od roku 1892. spravoval osadu onu zesnulý již P. Karel Preis, jenž se

narodil roku 1857. v Boskovicích na Morav. Studoval gymnasium v Jindi-

chov Hradci a bohosloví v eských Budjovicích. Roku 1887. odešel do Texa-

su, kdež byl biskupem Mikulášem Gallegherem v Galvestonu na knze vysvcen.

P. KAREL PREIS,
b}'va]v fará ve Winon, Minn,

Psobil ve West a Frelsburg v Texasu; po té odebral se do Winony, kdež po

lOleté blahodárné psobnosti dne 15. prosince 1905. zemel. Osada za jeho sprá-

vy utšen se rozvíjela v každém smru : jak v duchovním, tak hmotném i spol-

kovém. Za nho zízena též pkná esko-katol. škola, v níž vyuují 2 sestry

z ádu sv. Františka. Do školy té chodí ron 50 až 60 dtí.

Po pedasné smrti P. Karla Preise vystídali se v osad té v krátké dob
3 duchovní správcové. Hned po nm byl tam dosazen P. Jos. Gregor, nyní fa-

rá v osad sv. Václava v Clutier, la.
;
pak tam psobil P. Alois Kolá, jenž po

krátké dob pevzal duchovní správu v osad sv. Kiliána v Blenker, Wis.

Na podzim r. 1909. stal se ve Winon faráem P. V. K. Havlíek.

Svobodomyslní echové se tam však nieho nedodlali.
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~Iikula vsak slozil knezsky uI'ad a vzal si za manzelku divku nemeckeho piivodu. 
Pozdeji odejel do Everest, v Kansasu, kde stal se Hikarem. 

Nastupcem jeho ustanoven roku 1889. byvaly farar osady veselske, P. 
Liborius Ligday, jenzpostuvil faru za 2000 dollari'l. 

Od roku 1892. spravoval osadu onn zesnnly jiz P. Karel Preis, jenz se 
narodil roku 1857. v Boskovicich na l\Iorave. Studoval gymnasium v Jindri
chove Hradci a bohoslovi v Ceskych BucHdovicich. Roku 1887. odesel do Texa
su, kdez byl biskupem l\iiknlasem Gallegherem v Galvestonu na kneze vysvecen. 

P. KAREL PREIS, 
byvaly fadr ve Winane, Minn, 

P-usobil ve West a Frelsburg v Texasu; po te odebral se do Winony, kdez po 
10lete blahodftrne pusobnosti dne 15. prosince 190'5. zemrel. Osada za jeho sprft
vy utesene se rozvijela v kazdem smeru: jak v duchovnim, tak hmotnern i spol
kovern. Za neho zrlzena tez pekmi cesko-katol. 'skola, v niZ vyucuji 2 sestry 
z iftdu sv. Frantiska. Do skoly te chod! roene 50 az 60 detL 

Po predcasne srnrti P. Karla Preise vystfidali sc v osade te v kratke dobe 
3 duchovni spravcove. Hned po nem byl tam dosazcn P. Jos. Gregor, nyni fa
rar v osade sv. Vaclava v Clutier, Ia.; pak tam pusobil P. Alois Kolar, jenz po 
kratke dobe prevzal duchovni spravu v osade sv. Kiliana v Blenker, Wis. 

Na podzirn r. 1909. stal se ve \Vinone fararem P. V. K. HavliCek. 
Svobodornyslnl Cechove se tam vsak nieeho nedodelali. 

---------0---------
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Vtší, a mladší osada je ve mst
MINNEAPOLIS,

v okresu Hemiepin.

V tomto obchodním mst, které mlo roku 1908. asi 206,000 obyvatel a

jež má nkolik z nejvtších mlýn na svt, žije asi 300 eských rodin, z nichž

první tam pibyly roku 1863.

Roku 1892. vystavlo nkolik eských rodin katol. kostel na rohu 16, Ave,

a 6, ulice na severovýchodní stran msta, a P. Frant. Julius Šimoník ustanoven

duchovním správcem této osady.

P. JOSEF F. HOVORKA,
fará osady Panny Marie v Minneapolis, Minn

Na míst tom bydlelo však pouze 8 eských katolických rodin, kdežto

pes 90 eských katol. rodin, na opané stran msta usazených, mlo do tohoto

kostela pes 2 anglické míle cesty.

V lednu roku 1893. nastoupil na místo P. Šimoníka P. František Hrachov-

ský, který se narodil 9. kvtna r. 1868. ve Strážnici na moravském Slovácku.

Studoval nižší gymnasium (nmecké) ve svém rodišti; 5. a 6. gymnasijní tídu

na prvním eském gymnasium v Brn. Po sext odebral se do Ameriky a studo-
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V tomto obchodnim meste, ktere melo roku 1908. asi 206,000 obyvatel a 
jez ma nekolik z nejvetslch rn~S'nii na svete, zije asi 300 ceskyeh rodin, z niehz 
prvni tam pribyly roku 1863. 

Roku 1892. vystavelo nekolik cesk$'ch rodin katol. kostel na rohu 16. Ave. 
a 6. ulice na severovychodni strane mesta, a P. Frant. Julius Simonik ustanoven 
duchovnlm spra.vcem teto osady. 

P. JOSEF F. HOYORKA, 
faral' osady Panny )Iarie y )Iinneapolis, :JIinn 

Na miste tom bydlelo ysak pouze 8 ceskS·ch katolickych rodin, kdezto 
pres 90 ceskyeh katol. rodin, na opacne strane rnesta usazenS'ch, melo do tohoto 
kostela pres 2 anglicke mne cesty. 

V lednu roku 1893. nastoll'pil na mlsto P. Sirnonika P. Frantisek Hrachov. 
skY, ktery se narodil 9. kvetna r. 1868. ve Str:lZnici na moravskem Slovacku. 
Studoval nizsi gymnasium (neillecke) ye syem rodisti; 5. a 6. gyrnnasijni tHdu 
na prvnim ceskem gymnasium y Brne. Po sexte oc1ebral se do Ameriky a studo-
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val filosofii a bohosloví v seminái sv. Tomáše v Merriam Parku, kde byl vysv-
cen na knze dne 18. prosince 1892.

P. Hrachovský zakoupil v krátké dob ve stedu eské osady v jižní ásti

msta pozemek za 4000 dollar a vystavl na nm nový kostel, zasvcený Pann
Marii Ustaviné Pomoci, v jehož pízemí jest velká dvorana s jevištm. Vedle

kostela vystavl úhlednou faru.

Když ipak P. František Hrachovský pevzal správu slovenské osady ssv.

Cyrilla a Methodje v témž mst, dosazen byl do esko-katol. osady Panny Ma-
rie Ust. Pomoci P. Jos. F. Hovorka.

eští katolíci založili v Minneapolis nkolik spolk, mezi nimiž nejstaršími

jsou : spolek sv. Jana a spolek rytíský sv. Václava.

Svobodomyslní echové mají tam spolek "eský Lev" (. S. P. S.), sbor

"Vrné Sestry Vlasti" (J. . D.) a "tenáský spolek," který vydržuje eskou
svobodomyslnou nedlní školu.

P. JINDICH POMIJE,
duchovní správce osady sv. Aloisia v Olivia, Minu.

Venkovskou eskou osadou je Bechy, v okresu Renville, která založena

byla roku 1867., kdy pibyli do krajiny tamní první echové. Roku 1880. ítala
osada ta 20 eských farmáských rodin, jež vystavly téhož roku devný koste-

lík asi 8 mil od msteka Olivie vzdálený. Jest tam kostel, dva obchody, pošta

a nkolik domk.

428 .Dljiny Ueckuv Americkych. 
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val filosofii a bohoslovi v seminari sv. Tomase v Merriam Parku, kde byl vysve
cen na kneze dne 18. prosince 1892. 

P. Hrachovsky zakoupil v kratke dobe ve stredll ceske osady v jizni casti 
mesta pozemek za 4000 dollaru a vystavel na nem novy kostel, zasveceny Panne 
l\Iarii Ustavicne Pomoci, v jehozpHzemi jest velka dvorana s jevistem. Vedle 
kostela vystavel uhiednou farn. 

Kdyz Ipak P. Frantisek Hrachovsky prevzal spravu slovenske osady ssv. 
CYJ.'illa a Methodeje v temz meste, dosazen byl do cesko-katol. osady Panny i\'Ia
rie Ust. Pomoci P. Jos. F. Hovorka. 

Cest! katolici zalozili v l\finneapolis nekolik spolku, mezi nimiz nejstarSimi 
jsou: spolek sv. Jana a spolek rytirsky sv. Va clava. 

Svobodomyslni Cechove maji tam spolek "Cesky Lev" (C. S. P. S.), sbor 
"Ve'rne Sestry Vlasti" (J. C. D.) a "ctenarsky spolek," ktery vydrzuje ceskou 
svobodomyslnou nedelni skolu. 

--------~o---------

P. JINDRICII PO~II.TE, 
duchovnf spravce o~a(ly s\'. J\]oisia v Olivia, ::\Iinn. 

Venkovskou ceskou osadou je Bechyii, V okresu Renville, ktera zalozena 
byla roku 1867., kdY'Pribyli do krajiny tamni prvni Ceehove. Roku 1880. citala 
osada ta 20 ceskyeh farmarskych .rodin, jcz vystavely tehoz roku dreveny koste
lik asi 8 mil {)d mestecka Olivie vzela.1en),'. .Jest tam kostel, dva obehody, posta 
a neko1ik domku. 
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Nejprve doslulioval tam P. Hon. Povolný; když pak roku 1897. se ode-

bral do Cech, poal tam dojíždt P, Jan R^^nda ze St. Paul. Pozdji mla osada

ta svého vlastního knze, jenž sídlel v Olivii a dojíždl do Bechj^n. Byl to P.

Theo. Plent, jenž vj^ehován bj^l v Clevelandu, ve státu Ohio, kamž pibyli rodie
jeho roku 1872. Otec jeho, Barnard Plent, pocházel z Kutné Hory.

V dob pítomné (r. 1909.) jsou jak Bechy, tak i Olivia samostatné e-
sko-katol. osady. V BeehjTii je kostel Panny Marie, a faráem je tam P. V. J.

Skluzáek, za jehož ízení rychle osada tato vzrstá a vzkvétá.

eský katol. kostel Panny Marie v Lonsdale, Minn.

V osad sv. Aloisia v Olivii je faráem mladý knz, rodilý ze St. Paul,

Minn,, P. Jindich Pomije, Byl vysvcen na knze dne 12. ervna r. 1907. arci-

biskupem Irelandem v St. Paul, Minn. Na to byl assistentem v osad sv. Václa-

va v Nové Praze, Minn.

Celkem žije v okolí Bechyn, vesnice Beaver Falls a v msteku Olivii

asi 180 eských rodin.

—

o

Jan Habenlcht. — Djiny echv Amer>
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Nejprve dosluhoval tam P. Hon. PovolnYi kdyz pak roku 1897. se ode
bral do Cech, pocal tani dojizdet P. Jan Rynda zc St. Paul. Pozdeji mela osada 
ta sveho vlastniho kneze, jenz sidlel v Olivti, a dojizdel do Bechyne. Byl to P. 
Theo. Plent, jenz vychovan byl v Clevelandu, ve statu Ohio, kamz pribyli rodice 
jeho roku 1872. Otec jeho, Barnard Plent, poch£tzel z Kutne Hory. 

V dobe pritomne Cr. 1909.) jsou jak Bechyu, tak i Olivia samostatne ce
sko-katol. osady. V Bechyni je kostel Panny l\Iarie, a fa.r<1rem jc tam P. V. J. 
Skluzacek, za jehoz rIzeni rychle osada tato vzrllsta a vzkveta. 

Cesk)~ katol. kostel Panny Marie v Lonsdale, ~Iinn. 

V osade sv. Aloisia v Olivii je fararem mlady knez, rodily ze St. Paul, 
~finn., P. Jindfich Pomije. Byl vysvecen na kneze dne 12. cervna r. 1907. arci
biskupem Irelandem v St. Paul, l\Iinn. Na to byl assistentem v osade sv. Vacla
va v Nove Praze, l\1inn. 

Celkem zije v okoli Bechyne, vesnice Beaver Falls a v mestecku Olivii 
asi 180 ceskych rodin.-

---------0--------
Jan Habenicht. - D(;jiny Cechflv .Amer. 
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Jiná eská katol. osada je v okresním mst JACKSON, v okresu téhož

jména. Založena byla 30. ervna roku 1891. pod vedením knze Jana Czeszin-

skiho, polského duchovního ve Fairmont, Minn., nyní již zvnlého. Koncem
let osmdesátých a poátkem let devadesátých byli obas rzní eští i nmetí du-

chovní žádáni, aby tam služby boží konali. Ale teprve roku 1893. byl vystavn
devný kostel, 40 stevíc široký a 60 stevíc dlouhý. Zasvcen byl svatému
Václavu. Stavba vypotena na 2,500 dollar. Než sícením se kostela osada

upadla do dluh. Postavena též skrovná farní budova, a zakoupeny tyry akry

pozemku na hbitov. Zárove koupily spolky katolické dva mstské loty pod
esko-katol. školu a spolkovou sí. Prvním duchovním správcem tamní esko-

katol. osady byl P. Marek Holper, který jsa národnosti nmecké po devíti msí-
cích svého pobytu ustoupil eskéma knzi, P. Petru Klossovi, jenž osadu ídil

skoro dv léta. Po nm byl dosazen do Jackson roku 1898. knz z arcibiskupství

st.-louiského, P. Rud. Matoušek, a jest tam dodnes. Tento narodil se v mo-

ravské Lomnici roku 1865. Studoval eské gymnasium v Brn na Morav a dva

roníky bohosloví v Brn a dva v Belgii. Do Ameriky pibyl roku 1888. p na-

stoupil úad duchovního správce osady v Rock Creek, v Missouri, kde pobyl

nkolik let.

Osada má více katolických spolk : I. Ústední Jednoty, Západní Jednoty,

Katol. Dlníka, mládenecký spolek sv. Aloisia a Lesník katolických.

V mst a okolí bydlí asi 150 rodin eských, z nichž 90 hlásí se ku kostelu.

Do osady dále patí asi deset nmeckých a pt anglických rodin.

Osadníci bydlí vtšinou po venkov a to je také velkou pekážkou ku po-

stavení katolické školy, a je nadje, že k tomu dojde.

Od Jackson asi 14 mil západn je osada svatého Jana Ktitele v Lakefield,

v Minnesota township, Jackson Co. Patí k ní 21 rodin slovácké národnosti a

6 polských. Kostel je devný s chrámovou lodí 30 stevíc širokou a 40 ste-

víc dlouhou. Byl postaven r. 1901. a pidlen prozatím jako missie k Jackson.

echové tamní, kteí patí k ádu "Jií Podbradský" (. S. B. P. J.),

vystavli si 27. kvtna roku 1900. vlastní spolkovou sí.

Jinými mladými eskými osadami jsou:

Tábor, v okresu Polk, v severo-západní ásti a Pine City a Beroun, v okre-

su Pine, ve východní ásti Minnesoty.

Do krajiny, kde jest nynjší vesnika Tábor, pibyl roku 1880. první

ech, Jan Skluzák, narozený ve Svynkách u Beehyn. Hned za ním pibylo n-
kolik ech z Hopkins v Minnesot.

Usadili se v úrodném údolí "ervené eky," která dlí Minnesotu od Se-

verní Dakoty. Založivše vesniku Tábor, vystavli tam protestante roku 1891.

kostelíek, jehož prvním duchovním správcem byl presbyterní pastor Jaroslav

Dobiáš, narozen roku 1874. v Bukovci u Pardubic, jenž stal se pastorem v New
Yorku. Po jeho odchodu kázal tam pastor Václav Vavina, narozený ve Be-
zím u áslavi, jenž se také v Americe stal pastorem.
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Jina ceska katoL osada je v okresnim mest{~ JACKSON, v okresu tehoz 
jmena. Zalozena byla 30. cervna roku 1891. pod vedenim kneze Jana Czeszin
skiho, polskeho duchovniho ve Fairmont, Minn., nynl jiz zvecneleho. Koncem 
let osmdesatych a pocatkem let devadesatych byli obcas ruzni cestl i nemectl du
chovni zadani, aby tam sll1zhy bozi konali. Ale teprve roku 1893. byl vystaven 
dfeveny kostel, 40 stfevicu siroky a 60 streviCl:'l dlouhY. Zasvecen byl svatemu 
Vaclavu. Stavba vypoctena na 2,500 dolIaru. Nez sficenim se kostela osada 
upadla do dluhu. Postavena tez skrovna farni budova, a zakoU'peny ctyry akry 
pozemku na hfbitov. Zaroven koupily spolky katolicke dva mestske loty pod 
cesko-katol. skolu a spolkovou sin. Prvnim duchovnim spravcem tamnl cesko
katoL osady byl P. ~larek Holper, ktery jsa narodnosti nemecke po de viti mesi
clch sveho pobytu ustoupil ceskemLl knezi, P. Petru Klossovi, jenz osadu fldil 
skoro dye leta. Po nem byl dosazen do Jackson roku 1898. knez z arcibiskupstvi 
st.-Iouiskeho, P. Rud. Matousek, a jest tam dodnes.rrento narodil se v mo
ravske Lomnici roku 1865. Studoval ceske gymnasium v Brne na l\Iorave a dva 
rocniky bohoslovi v Brne a dva v Belgii. Do Amedky pribyl roku 1888. p na
stoupil urad duchovniho sprivce osady v Rock Creek, v :Missouri, kde pobyl 
nekolik let. 

Osada rna vice katolicky'ch spolki'l: I. Ustredni Jednoty, Zapadni Jednoty, 
Katol. Delnika, mladenecky spolek sv. Aloisia a Lesnikli katolickYch. 

V meste a okoll bydH asi 150 roc1in ceskych, z nichz 90 hlasl se ku kostelu. 
Do osady dale patH asi deset nemeckych a pet anglickych rodin. 

Osadnici bydH vetsinou po venkovc a to je take velkon prek~iZkou ku po-
sta veni katolicke skoly, ac je nadeje, ze k tomn dojde. 

Od Jackson asi 14 mil zapadne je osada svateho Jana Kftitele v Lakefield, 
v l\Iinnesota township, Jackson Co. PatH k ni 21 rodin slovacke nurodnosti a 
6 polskYch. Kostel je dfeveny s chramovou lodi 30 stl-evicu sirokou a 40 stre
VlCU dlouhou. Byl postavcn r. 1901. a pfidelenprozatim jako missie k Jackson. 

Cechove tamni, ktefi patH k fildu "Jifi Podebradskf' (C. S. B. P. J.), 
vystaveli S1 27. kvetna roku 1900. vlastni spolkovou Sill. -- --
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Jinymi mlac1ymi ceskymi osac1ami jsou : 
Tabor, v okresu Polk, v scvero-zapadl1i casti a Pine City a Beroun, v okre

su Pine, ve l/ychodnl casti l\finnesoty. 
Do krajiny, kde jest nynej~l vesnicka Tabor, pfib;d rokn 1880. prvni 

Cech, Jan Skluzak, narozeny ve SVYllkach u Bechyne. IIned za nimpfibylo ne
kolik Cechi'l z Hopkins v ~finnesote. 

Usac1ili se v uroc1nem llc10li "Ccl'vene rcky," ktera dell l\[innesotu od Se
vern! Dakoty. Zalozivsc vesnicku Tabor, vystaveli tam Pl'otcstante l'oku 1891. 
kostelicek, jehoz prvn!m dllchovnim spr[tyccm byl presbyterni pastor Jaroslav 
Dobias, narozen roku 1874. v Dukovci u Pal'dubic, j('n~ stal se pastorem v New 
Yorku. Po jeho odchodu l\<1.zal tam pastol- V{lclav Va\'l-ina, nal'ozenfr ve nfe
zlm u Caslavi, jen~ se take v Americe stal pastorem. 
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Roku 1892, postavili si tam také katol. echové kostel, zasvcený Nejsv.

Trojici, za 4,000 dollar. a roku 1900. faru za 2,000 dollar. Prvním tam usaze-

ným eským kuzem byl P. Jan Rech, rodilý na Horách INIatky Boží u Sušice,

také Zlámaných Horách (vlastn Lámaných Horách, ponvadž se tam dolovalo a

snad ješt dolovati bude), jenž studoval gymnasium v Klatovech a bohosloví

v Budjovicích. Byl pak kooperatorem v XVI. okresu vídeském, až do roku

1899. Do Tábora pibyl 7. dubna roku 1900. a setrval tam pouze do 1. prosince

téhož roku. Po té, 7. ledna 1901., nastoupil místo faráe ve Francis Creek, v

Farní budova v esko-katol. osad v Lonsdale, Minn.

okresu Manitowoc, ve Wiscousinu. V dubnu téhož roku stal se duchovním

správcem eské katol. osady ve Veselí, v okresu Walsh, v Severní Dakot, od-

kudž koncem zmínného roku se odebral do Diamond, v Indiáne. Osada tábor-

ská byla nkolik let bez knze. Njmí je tam faráem P. Fr. Simoník, o nmž
jsme se již díve zmínili.

V dob poslední postavili si tam i Slováci kostel lutherský.

—

V okolí tamním usazeno jest 100 eských a 50 slováckých rodin a osada

eská bude pozdji jednou silnou a velmi bohatou osadou.
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Roku 1892. postavili si tam take katol. Gechove kostel, zasveceny Nejsv. 
Trojici, za 4,000 dollarU.a roku 1900. faru za 2,000 dollarll. Prvnlm tam usaze
nym ceskym knezem byl P. Jan Rech, rodily na lIora.eh ~Iatky Bozi u Snsice, 
take Zlamanych HOl'<lch (Ylastne LamanS'ch IIol'C:1ch, ponevadz se tam clolovalo a 
snad jeste dolovati bude), jenz studoval gymnasium v IGatovech a bohoslovi 
v Budejovicich. Byl pak kooperatorem v XVI. okresu yidei'iskem, az do roku 
1899. Do Tflbora pribyl 7. c1ubna rokn 1900. a setrYal tam pouze do 1. prosince 
tehoz rokn. Po te, 7. lcdna 1901., llastonpil 1ll1stO faraJ'e ve Francis Creek, v 

Fal'l1f budoya v cesko-katol. osade y Lonsdale, ::\Iinn. 

okresu Manitowoc, ve 'Visconsinn. V dubnn tehoz roku stal se cluchovnim 
spravcem ceske katol. osady ve Veseli, v okresn '\Valsh, v Severni Dakote, od
kudz koncem zmineneho roku se odebral do Diamond, v Indiane. Osada tabor
ska byla nekolik let bez kneze. Nyni je tam fararem P. Fr. Simonlk, 0 nemz 
jsme se jiz drive zminili. 

V dobe posledni postavili si tam i Slovaci kostel lutherskY.-

V okoH tamnim usazeno jest 100 ceskych a 50 slovackych rodin a osada 
ceska bude pozdeji jednou silnou a velmi bohatou o~adou. - -
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Do msteka PINE CITY pišli první echové teprve roku 1883. Jsou

to : Sedlá Josef Franta a peka Josef Veverka, Pozdji pibyl do tamního

okolí Václav Skluzák, syn Jana Skluzáka, jenž narodil se ve Svynkách u Bechy-

n. Za Skluzákem pibylo nkolik rodin od Nové Prahy a pak rok co rok tam
echv pibývalo, takže nyní pes 300 eských rodin v tamním okolí je usazeno.

Založivše na blízku Pine City vesniku BEROUN, vystavli tam eský
katol, kostel, zasvcený sv. Josefu, roku 1896.

Také v Pine City je katol. kostel, zbudovaný eeho-Nmci již roku 1870.

Fara vystavna v Pine City roku 1894.

Do Berouna dojíždí knz z Pine City. Je tam esko-katol. škola, v níž

vyuuje jeden uitel 60 dtí.

Prvním eským duchovním správcem osady Panny Marie v Pine City stal

se v dubnu roku 1895. P. Tomáš L. Rabštejnek, nyní v Dickinson, v Severní Da-

kot, jenž spravoval ob osady (v Pine City i Beroun) až do 8. prosince roku

1899. Nyní ídí osadu v Beroun knz národnosti polské, P. Leo Laskowski.

Mladou a malou eskou katol. osadou jest též vesnika West Line, v
okresu Redwood, v jihozápadní ásti Minnesoty, kde vj-stavlo si nkolik e-
ských katol. rodin roku 1899. kostelíek, do nhož dosluhoval P. Emil Polášek,

nyní duchovní správce v Montgomery, Minn., bratr zemelého P. Roberta Po-

láška, jehož pispním vystadoval seminá sv. Pavla v Minnesot, kdež bjd vy-

svcen na knze 28. kvtna roku 1899.

V posledních práv letech utvoilo se nebo práv se tvoí v Minnesot
více esko-katol. osad, jež pirozen nemohou vykazovati njakých djinných
událostí. Katol. echové v takových osadách, seskupení v nkolika mužsk3'ch a

ženských spolcích, dají se do stavby kostela a školy ihned, jakmile jsou dosti

silni, aby si svého knze bu jako missionáe nebo stálého faráe vydržovati mo-

hli a staví hned esko-katol. školu, jež jest nejdležitjším základem každé e-
sko-katol. osady a ochranou ped anglisováním našich krajan.

Mezi takové nové, ale již dosti silné osady náleží bez odporu osada Panny
Marie v Lonsdale, Rice Co., Minu,, jež jest také jednou z dcer osady Nové
Prahy. Osadníci tamní vystavli si pod ízením svého faráe, P. Fr. Boušky,

velice pkný chrám Pán a farní budovu, jaké bychom marn hledali v široširém

okolí. Chrám Panny Marie v Lonsdale vysvcen byl arcibiskupem Irelandem

dne 8. ervence 1907. K osad té, ustavin vzrstající, hlá.sí se na 130 esko-
katol. rodin.

Také v osadách sv. Františka v Belgrade, Str-arns Co., Minn., kdež je du-

chovním správcem P. Fr. Dvoák, a v osad Panny ^Marie v Belvidere, Goodhue
Co., Minn., spravované faráem P. Fr. Roemerem, je mnoho esko-katol. rodin.

V okolí msteka Canby, v okresu Yellow IMedicine, žije rovnž znaný
poet ech, kteí patí ku kostelu sv. Petra v Canby. Duchovním správcem
je tam P. A. Schaefer.
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Do mestecka PINE CITY pris1i ,prvni Cechove teprve roku 1883. Jsou 
to: Sedlar Josef Franta a pekar Josef Veverka. Pozdeji pribyl do tamniho 
okoli Vac1av Skluzak, syn Jana Skluzaka, jenz narodil se ve Svynkach u Bechy
ne. Za Skluzakem priby10 nekolik rodin od Nove Prahy a pak rok co rok tam 
Cechuv pribyvalo, takze nyn! 'pres 300 cesky,ch rodin v tamnlm okoH je usazeno. 

Zalozivse na bHzku Pine City vesnicku BEROUN, vystaveli tam cesky 
katol. kostel, zasveceny sv. J osefn, rokn 1896. 

Take v Pine City je katol. kostel, zbudovany Cecho-Nemci jiz roku 1870. 
Fara vystavena v Pine City roku 1894. 

Do Berouna dojizdi knez z Pine City. Je tam cesko-katol. skola, v nii 
vyucuje jeden ucite1 60 detL 

Prvllllll cesky-m duchovnim spravcem osadi Panny Marie v Pine City stal 
se v dubnu roku 1895. P. Tomas L. Rabstejnek, nyni v Dickinson, v Severn! Da
kote, jenz spravova1 abe osady (v Pine City i Beroune) az do 8. prosince roku 
1899. Nyni iidi osadu v Beroune 1mez narodnosti polske, P. Leo Laskowski. 

---------0---------

l\Iladou a malon ceskou katol. osadon jest tez vesnicka West Line, v 
okresu Redwood, v jihozapadnl casti l\Iinnesoty, kde vystavelo si nekolik ce
sky-ch katol. rodin rokn 1899. kostelicek, do nehoz dosluhoval P. Emil Polasek, 
nyni duchovni spravce v l\lontgomery, :1\[inn., bratl' zemreleho P. Roberta Po
laska, jehozprispenim vystlldoval seminar sv. PavIa v l\finnesote, kdez by1 vy
svecen na kneze 28. kvetna roku 1899. 

V pos1ednich prave letech utvol'ilo se nebo prave se tVOrI v l\'Iinnesote 
vice cesko-katol. osad, j"ez prirozene nemohou vykazovati nejakych dejinnS'ch 
udalosti. Katol. Cechove v takovych osadach, sesknpeni v nekolika mnzskych a 
zenskSrch spolclch, daji se do stavby koste1a a skoly ihned, jakmile jsou dosti 
silni, aby si sveho kncze bud' jako mission are nebo stfl.leho farare vydrZovati mo
bli a stavi hned cesko-katol. ~koln, jez jest nejd11lezitejsim zakladem kazde ce-
sko-katol. osady a ochranon pred ang1isovanim nasich krajanll. . 

:\1ezi takove nove, ale jiz dosti silne osady naIezi bez odporu osada Panny 
Marie v Lonsdale, Rice Co., Minn., jez jest take jednon z dcer osady Nove 
Prahy. Osadnici tamnl vysta veli si pod Hzenim sveho fm'are, P. Fr. BOllSky, 
velice pekny chram Pane a farni bndovn, jake bychom marne hledali v sirosirem 
okol1. Chram Pann:v Marie v Lonsdale vysvecen by1 arcibiskupem Irelandem 
dne 8. cervence 1907. K osade te, ustavi~ne vzrllstajici, hUlsi se na 130 cesko-
katol. rodin. . 

Take v osadach sv. Frantis1m v Belgrade, Stc'arns Co., l\Iinn., kdez .ie du
chovnim spravcem P. Fr. Dvorak, a v osade Panny ::\[arie v Belvidere, Goodhne 
Co., ::\[inn., spravovanc far[lrem P. Fr. Roemerem, j(' mnoho cesko-katol. rodin. 

V okoli mestecka Canby, v okresn Yellow ::\[C'dicillE', zije rovnez znacny 
pocet Cechu, kteH patH ku kosteln sv. Petra v Canhy. Duchovllim spruvcem 
je tam P. A. Schaefer. 
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Podobn ve msteku Haug, Roseau Co., a v jeho okolí usazeno je nko-
lik eských rodin, jimž v potebách náboženských pisluhuje fará z Tábora,

Minn,; dále v Lakefield, Minn. a okolí, jakož i v Lake Reno, Minn. Do této

osady dojíždí dvakrát za msíc P. Fr. Dvoák, z Belgrade, Minn.

Konen dlužno pipomenouti eské osadníky v esko-katol. missii Nep.

P. Panny Marie v Nové Teboni, Rice Co., kamž dojíždí P. E. Polášek z Mont-

gomery, Minn.

Krom výše uvedeného duchovenstva eského psobí ve státu Minnesot

tito eští knží : P. Václav Koemer, v Cass Lake, Minn., P. J. Král, rodák z No-

vé Prahy, Minn., vysvcený na knze 12. ervna 1907., jenž je assistentem u

P. FR. HOUSKA,

fará v Lonsdale, Minnesota.

arcibisk. rady, P. Jana Ryndy, v St. Paul, Minn., P. F. Požek, duchovní správce

ve West Newton, P. O. New Ulm, Minn., P. Jos. Tomek, pocházející z Veselí,

Minn., jenž se stal knzem 12. ervna 1907. a P. Vojtch Žižkovský. Tento

mladý, nadaný knz je professorem filosofie v seminái v St. Paul, Minn. Naro-

dil se 11. února roku 1877. ve Veselí nad Lužnicí v echách. Do Ameriky pijel

se svými rodii roku 1887. a sice do St. Paul. Chodil njaký as do eské katol.

školy v osad sv. Stanislava, v St. Paul a pak studoval v koUeji sv. Tomáše a

theologii v seminái St. Paul. Po vysvcení na knze studoval rok na katol.

universit ve Washingtonu a rok ve Freiburgu ve Svýcaích.
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Podobne ve mestecku Haug, Roseau Co., a Y jeho okoll usazeno je neko
lik ceskych rodin, jimz v potrebach nabozenskych prisluhuje farar z Tabora, 
l\Iinn.; dale v Lakefield, l\Iinn. a okoli, jakoz i v Lake Reno, l\Iinn. Do teto 
osady dojizdi dvakrat za mesic P. Fr. Dvorak, z Belgrade, l\Iinn. 

Konecne dluzno pripomenouti ceske osadniky v cesko-katol. missii Nep. 
P. Panny l\Iarie v :Nove Treboni, Rice Co., kamz dojizdi P. E. Polasek z :Mont
gomery, ~finn. 

Krome vYse llvedenellO duchovenstva ceskeho Pllsobi ve statu l\Iinnesote 
tito cest! knezi: P. Vaclav Koerner, v Cass Lake, l\Iinn., P. J. KraJ, rodak z No
ve Prahy, l\Iinn., vysvecenSr na kpeze 12. cervna 1907., jenz je assistentem u 

P. FR. BOL"SKA, 

far,li" v Lonsdale, :llinne:sota. 

arcibisk. rady, P. Jana Ryndy, v St. Paul, :JIinu., P. F. Pozek, duchovni spravce 
ve West Newton, P. O. New DIm, ~Iinu., P. Jos. Tomek, pochazejici z Veseli, 
l\Iinn., jenz se stal knezem 12. cervna 1907. a P. Vojtech ZiZkovsk;Y. Tento 
m1ady, nadany knez je professorem filosofie v seminari v St. Paul, :JIinn. Naro
dil se 11. Unora roku 1877. ve VeseH nad Luznici v Cechach. Do Ameriky prijel 
se svjmi rodici roku 1887. a sice do St. Paul. Chodil nejaky cas do ceske katol. 
skoly v osade sv. Stanislava, v St. Paul a pal\: studoval v kolleji sv. Tomase a 
theologii v seminari St. Paul. Po vysveceni na kneze studoval rok na katol. 
universite ve Washingtonu a rok ve Freiburgu ve SvYcafich. 
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Nemžeme pak mlením pominouti vzorného, ale pedasn zemelého

knze, P. Františka J. Hovorky, jenž se narodil 1. dubna r. 1876. v Nové Praze,

Minn. Studoval v kolleji sv. Benedikta v Atchinson, Kans. a pak v seminái sv.

Pavla u St. Paul, Minn. Pak psobil jako uitel v Nové Praze. Roku 1901. vy-

svcen byl arcibiskupem Irelandem na knze a zastával nemocné duchovní správ-

ce ve Springfield, Minn., ve Wilno, Minn. a ve Veselí, Minn. Dne 23. ledna 1902.

stal se faráem v nov založené osad v Le Sueur Center, Minn., ale již dne 23.

ledna 1903. zemel horekou v nemocnici sv. Josefa v St. Paul, Minn. Zemel
v nm knz horlivý a vlastenec upímný.

Malé eské osady ješt jsou: V okolí msteek Chatfield a Rushford, v

okresu Fillmore; v Austin, v okresu Mower; poblízku Hayward, Oakland a

Glenville, v okresu Freeborn
;

poblíže vesniky Angfus, v okresu Polk ; v okolí

msteka Glenwood, v okresu Pope ; nedaleko msta Sauk Centre, v okresu

Stearns; ve msteku Breckenridge, v okresu Wilkin a v osadách Maple Lake
a Waverly, v okresu Wright.

Ve vesnicích Oakland, Hayward a Glenville a ve mst Austin, které má
pes 5,474 obyvatel, jsou svobodomyslné eské spolky.

V Hayward, vzdáleném asi 18 mil od Austin, mají eští rolníci dv sín
pro schze a zábavy. V okresu Pope, nedaleko Glenville, vystavli echové a

Irové roku 1887. malý katol. kostel za 2,065 dollar.—Krom jmenovaných-osad
jest ješt asi 70 eských ostrvk v Minnesot, ale osady ty jsou tak nepatrné,

že nezasluhují djepisného povšimnutí.

Zde uvádíme jména všech mst, msteek, vesnic a stanic v Minnesot,

v nichž a v jejichž okolí žijí naši krajané.

Alexandria, Alpha, Angus, Badger, Bear Creek, Bechjna, Beroun, Belvi-

dere, Belgrade, Bemidje, Biscay, Bixby, Blooming Prairie, Brainard, Brook-

park, Breckenridge, Bronson, Browerville, Brownton, Brushvale, Buffalo, Can-

by, Cass Lake, Chanhassen, East Grand Forks, Ely, Elko, Erie, Evansville, Paith,

Foley, Gary, Gemmel, Greenbush, Glencoe, Haugh, Hart, Heron Lake, Heidel-

berg, Hincklej, Hill City, Hopkins, Homolka, Hokah, Huchinson, Jackson, Jor-

dán, Kilkenney, Kratka, Kragnes, Lakefield, Lake Reno, Lake Wilson, Leo, Le-

sueur Centre, Lonsdale, Lucan, Mahnomen, Mavie, Mazeppa, Minneapolis, Mis-

sion Creek, Moravia, Montgomery, New Prague, New Richland, New Ulm, North
Redwood, Olivia, Owatonna, Peterson, Pierz, Pine City, Pratt, Red Wing, Reno,

Roehester, Rock, Royalton, Rushford, Seaforth, Silver Lake, Somerset (Lito-

myšl), St. Paul, St. Louis Park, Stephen, Stewart, Tábor, Taunton, Thief River

Falls, Tebo, Twin Valley, Victoria, Walnut Grove, Waseca, Wesely, Warren,
.WatervUIe, Webster, Winona.
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Nemuzeme pak micenllll pominouti vzorneho, ale predcasne zemreleho 
kneze, P. Frantiska J. Hovorky, jenz se narodil 1. dubna r. 1876. v Nove Prazet 

l\:Iinn. Studoval v kolleji sv. Benedikta v Atchinson, Kans. a pak v seminafi sv. 
PavIa u St. Paul, l\linn. Pak pllsobil jako ucitel v Nove Praze. Roku 1901. vy
svecen byl arcibiskupem Irelandem na kneze a zastaval nemocne duchovni sprav
ce ve Springfield, l\Iinn., ve Wilno, Minn. a ve Veseli, Minn. Dne 23. ledna 1902. 
stal se fararem v nove zalozene osade v Le Suenr Center, l\1inn., ale jiz dne 23. 
ledna 1903. zemrel horeckou v nemocnici sv. Josefa v St. Paull, Minn. Zemrel 
v nem knez horlivy a vlastenec upHmnY. 

l\Iale ceske osady jeste jsou: V okoH mestecek Chatfield a Rushford, v 
okresu Fillmore; v Austin, v okresu :l\1ower; poblizku Hayward, Oakland a 
Glenville, v okresu Freeborn; pobHze vesnicky Angus, v okresu Polk; v okoli 
mestecka Glenwood, v okresu Pope; nedaleko mesta Sauk Centre, v okresu 
Stearns; ve mestecku Breckenridge, v okresu Wilkin a v osadach Maple Lake 
a Waverly, v okresu Wright. 

Ve vesnicich Oakland, Hayward a Glenville a ve mesU~ Austin, ktere rna 
pres 5,474 obyvatel, jsou svobodomyslne ceske spolky. 

V Hayward, vzdalenem asi 18 mil od Austin, maji cesti rolnici dye sine 
pro schuze a zabavy. V okresu Pope, nedaleko Glenville, vystav1Hi Cechove a 
Irove roku 1887. maly kato!. kostel za 2,065 dollaru.':"-Krome jmenovanYch·osad 
jest jeste asi 70 ceskych ostrllVku v l\finnesotc, ale osady ty jsou tak nepatrne, 
ze nezasluhuji deje'Pisneho povsimnutL - -

.~ 

Zde uvadirne jmena vsech mest, mestecek, vesnic a stanic v l\Iinnesote, 
v nichz a v jejichz okoli ziji nasi krajane. 

Alexandria, Alpha, Angns, Badger, Bear Creek, Bechyii, Beroun, Belvi
dere, Belgrade, Bemidje, Biscay, Bixby, Blooming Prairie, Brainard, Brook
park, Breckenridge, Bronson, Browerville, Brownton, Brushvale, Buffalo, Can
by, Cass Lake, Chanhassen, East Grand Forks, Ely, Elko, Erie, Evansville, Faith, 
Foley, Gary, Gemmel, Greenbush, Glencoe, Haugh, Hart, Heron Lake, Heidel
berg, Hincklej, Hill City, Hopkins, Homolka, Hokah] Hl!chinson, Jackson, Jor
dan, Kilkenney, Kratka, Kragnes, Lakefield, Lake Reno, Lake Wilson, Leo, Le
sueur Centre, Lonsdale, Lucan, l\Iahnomen, l\Iavie, Mazeppa, ,l\Iinneapolis, Mis
sion Creek, Moravia, l\Iontgornery, New Prague, New Richland, New DIm, North 
Redwood, Olivia, Owatonna, Peterson, Pierz, Pine City, Pratt, Red Wing, Reno, 
Rochester, Rock, Royalton, Rushford, Seaforth, Silver Lake, Somerset (Lito
mysl), St. Paul, St. Louis Park, Stephen, Ste'wart, Tabor, Taunton, fhief River 
Falls, Trebon, Twin Valley, Victoria, Walnut Grove, Waseca, Wesely, Warren, 
Waterville, Webster, Winona. 

-----------0---------
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V Minnesot žije celkem asi 33,000 ech, z nichž na 70 procent zstalo

vrno víe svých otc. Tito katol. krajané založili na 25 svých osad, v nichž

zbudovali chrámy, eské školy a spolkové sín, a to bez cizí pomoci, svým vlast-

ním piinním, za vdcovství svého horlivého, obtavého a vlasteneckého knž-
stva. Sedm esko-katol. škol tam vychovává novou eskou generaci v duchu
národním a náboženském, a dá se oekávat, že poet jejich co nejdíve se roz-

množí, nebo katol. krajané dobe vdí, že budoucnost' jejich osad spoívá hlav-

n na eské jejich škole.

V tchto školách vedle Sester-uitelek psobili též osvdení a vzdlaní

uitelé, z nichž jmenujeme aspo tyto : Zvnlý Josef Novák, pozdjší reda-

P. VÁCLAV KOERNER,
fará v Cass Lake, Minnesota.

ktor "Hlasu," kterýž jako uitel psobil v Heidelbergu; Jos. Hovorka, jenž vy-

chovával mládež v esko-katol. škole v Nové Praze, po nmž tam nastoupil J. J.

Kovaík, nejen výborný paedagog, ale i znamenitý hudebník. Nedá se upít,

že i tito nadšení uitelé mají lví podíl na ádné výchov tamního obyvatelstva.

Živel svobodomyslný v Minnesot mnoho se neuplatnil. innost' krajan
svobodomyslných v Minnesot jeví se v založení nkolika svobodomyslných spol-

k, patících ku svobodomyslným podprným jednotám, jakož i—zvlášt v dob
dívjší—založením nkolika málo spolk pveeko-dramatických, a to hlavn
psobením zmínného již krajana Ant. Jurky.—O njakém svobodomyslném
školství, o práci pro budoucí nelze tém mluvit.
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V Minnesote Zije celkem asi 33,000 Cechu, z nichz na 70 procent zustalo 
verno vfre svych otcu. Tito katol. krajane zalozili na 25 svych osad, v nichz 
zbudovali chramy, ceske skoly a spolkove sine, a to bez cizi pomoci, sv)'Dl vlast
nim pricinenim, za vudcovstvi sveho horliveho, obetaveho a vlasteneckeho knez
stva. Sedm cesko-katol. skol tam vychovava novou ceskou generaci v duchu 
narodnlm a nabozenskem, a da se ocekavat, ze pocet jejich co nejdHve se roz
mnozi, nebot' katol. krajane dobre vedi, ze budoucnost' jejich osad spociva hlav
ne na ceske jejich skole. 

V techto skolach vedle Sester-ucitelek pusobili tez osvedceni a vzdelani 
ucitele, z nichz jmenujeme aspoll tyto: Zvecnely Josef Novak, pozdejsi reda-

P. YACLAY KOERNER, 

farM- " Cass Lake, Minnesota. 

ktor "Hlasu," kteryz jako ucitel pusobil v Heidelbergu; Jos. Hovorka, jenz vy
. chovaval mladez v cesko-katol. skole v Nove Praze, po nemz tam nastoupil J. J. 

KovaHk, nejen vyborny 'paedagog, ale i znamenity hudebnik. Neda se upHt, 
ze i tito nadseni ucitele maji lvi podH na radne vychove tamniho obyvatelstva. 

Zivel svobodomyslny v :M:innesote mnoho se neuplatnil. Cinnost' krajami 
svobodomyslnych v Minnesote jevi se v zalozeni nekolika svobodomyslnych spol
kli, patHdch 1m svobodomyslnym podpurnym jednotam, jakoz i-zvlaste v dobe 
dflvejsi-zalozenim nekolika malo s'polki\ pevecko-dramatickych, a to hlavne 
pusobenim zmineneho jiz krajana Ant. Jurky.-O nejakem svobodomyslnem 
skolstvi, 0 praci pro budouci nelze temer mluvit. 
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Obrovská vtšina ech v Minnesot kotví ve své vlastní pd—žije na

pkných a bohatých farmách. Menšina, a to hlavn ve vtších mstech, vnova-

la se obchodu a pracuje v továrnách. Skvlé nynjší podmínky existenní do-

volují krajanm našim v Minnesot, že dti své mohou dáti na vyšší vzdlání, a

tu katol. echové v této píin v Minnesot stojí vysoko a mohou býti vzorem

krajanm ostatním. Také v život politickém tlaí se echové v Minnesot do

popedí a dobývají si takového postavení, jakého si zasluhují svojí poetností

i svou pílí a mravní pevahou. Jest štstím ech minnesotských, že žijí po-

mrn dosti kompletn, blízko sebe, takže cizí vlivy tak zhoubn na n nepsobí.
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Obrovska vetsina Cechii v Idinnesote kotvi ve sve vlastni pude-zije na 
neknych a bohatycb farmach. l\lensina, a to hlavne ve vetsich mestech, venova
la se obchodu a pracuje v tovarnach. Skvele nynejsi podminky existeneni do
yoluji krajanlim nasim v l\Iinnesote, ze deti sve mohou dati na vyssi vzdelani, a 
tu katol. Cechove v teto prIeine v l\tJ:innesote stoji vysoko a mohon bYti vzorem 
krajaniim ostatnim. Take v zivote politickem tIaei se Cechove v Minnesote do 
popredi a dobyvaji si takovellO postaveni, jakeho si zasluhuji svoji 'poeetnosti 
i svou pHi a mravni prevahou. Jest stestim Cechu minnesotskych, ze ziji ~o
merne dostj kompletne, bHzko sebe, takze cizi vlivy tak zhoubne na ne ne'pusobi. 
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echové ve státu Wisconsiii.

Wisconsin stal se územím 20. dubna r. 1836. a vadn jako stát do Unie

29. kvtna r. 1848.

Hranií na severu s jezerem Superior a státem Michigan, na jihu se stá-

tem Illinois, na východ s jezerem Michiganským a na západ se státy lowa a

Minnesota. Plocha jeho je vymena na 54,450 tvereních mil. Rozdlen je

na 70 okres a ml roku 1900. 2,069.042 obyvatele.

Na jih od eky Wisconsin hodí se pda velmi dobe k rolniení, a to ne-

jen v rovinaté, ale i v kopcovité ásti, ve které též jsou pkné lesy. V severní

ásti je pda chudá, ale vysokými lesy porostlá.

Nejstarší eskou osadou ve státu Wisconsin je

RACINE,

a prvou eskou venkovskou osadou ve Spojených Státech s ním sousedící

vesnice

CALEDONIE.

Kde dnes je msto Racine, stála díve indiánská vesnice Kipikawi. První

stavení zbudováno tam r. 1834. Mstem se stal r. 1848.

Do eského Betléma, jak první eši Racine pojmenovali, pibyl prvý ech
Antonín Kroupa r. 1848. Narodil se r. 1816. ve Vlašimi. Do Ameriky pijel

brzy po pražském vzbouení a provozoval krátký as v Clevelandu, za dvanáct

dollar msín, soukennictví. Po šestnácti týdnech odejel z Clevelandu do

Racina, jsa -chd a opuštn. Svou piinlivostí, vytrvalostí a poctivostí domohl
se však znané zámožnosti a úcty u svých racinských spoluoban.

Po svém píchodu do Racina živil se Kroupa pl druhého roku všelikou

nádenniekou prací. Potom dostal zamstnání v železáském krámu J. Conroea, a

tam po šestnáct let byl z poátku posluhou a pozdji prodavaem. Po smrti

Conroeov r. 1865. pevzal pak obchod sám. Zemel v Racine 30. íjna 1900.

Roku 1853. pibyl do Racina již zemelý Josef Novotný, tchán Bedicha
Jonáše. Narodil se r. 1813. v Brandýse nad Orlicí.

Cechove ve statu Wisconsin. 
-----r---o---------

Wisconsin stal se uzemim 20. dubna r. 1836. a vraden jako stat do Unie 
29. kvetna r. 1848. 

Hranici na severu s jezerem Superior a statem :Michigan, na jiliu se sta
tern Illinois, na vychode s jezerem l\Iichiganskym a na zapade se staty Iowa a 
M:innesota. Plocha jeho je vymerena na 54,450 ctverecnich mil. Rozdelen je 
na 70 okresu a mel roku 1900. 2,069.042 obyvatele. . 

Na jih od ieky Wisconsin hodi se puda velmi dobre k rolnicenl, a to ne
jen v rovinate, ale i v kopcovite casti, ve ktere tez jsou pekne lesy. V severni 
casti je puda chuda, ale vysokymi lesy porostla. 

Nejstarsi ceskou osadou ve statu Wisconsin je 

RACINE, 
a prvou ceskou yenkovskou osadou ve Spojenych Statech s nim sousedici 
vesnice 

CALEDONIE. 

Kde dnes je mesto Racine, stala drive indianska vesnice Kipikawi. Prvni 
staveni zbudov{mo tam r. 1834. l\1estem se stal r. 1848. 

Do ceskeho Betlema, jak prvni Cesi Racine pojmenovali, pribyl prvy Cech 
Antonin Kroupa r. 1848. Narodil se r. 1816. ve Vlasimi. Do Ameriky prijel 
brzy po prazskem vzboureni a provozoval kratky cas v Olevelandu, za dvanact 
dolIaru meslcne, soukennictvL Po sestnacti tydnech odejel z Clevelandu do 
Racina, jsa .chud a opusten. Svou pricinlivosti, vytrvalosti a poctivosti domohl 
se vsak znacne zamoznosti a ucty u svych racinskSrch spoluobcanll. 

Po svem pHchodu do Racina zivil se Kroupa pul druheho roku vselikou 
nadennickou pracL Potom dostal zamestnani v zelezarskem kramu J. Conroea, a 
tam po sestnact let byl z pocatku posluhou a pozdeji prodavacem. Po smrti 
Conroeove r. 1865. prevzal pak obchod sam. Zemrel v Racine 30. rIjna 1900. 

Roku 1853. pribyl do Racina jiz zemrely Josef Novotny, tchan Bedficha 
Jonase. Narodil se r. 1813. v Brandyse nad Orlic!' 
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Pebýval trochu odlehle od stedu msta Racina nad jezerem michigan-

ským a v sousedství jeho bydlil již zmínný Kroupa, jenž byl též dobrou eskou

duší jako Novotný. Novotný byl velmi inným v národním život tamjším.

První divadla poádal jak v Racin tak i v Caledonii již v letech šedesátých.

Jeho oblíbenou úlohou byl Molierv "Lakomec"; také v komice byl velmi do-

brým. Duše šlechetného mtiže toho neúnavn horovala pro divadlo a zacho-

vání eské ei v této nové vlasti.

Roku 1854. usadil se v Racin rovnž již zemelý Jan Ligler z Borovan

u eských Budjovic, kde se narodil r. 1815. Z poátku byl dlníkem kožešni-

ckým, pozdji ml vlastní kožešnický a klobounický obchod, který po nm
pevzal a doposud vede nejstarší syn Jan.

—

estné zmínky též zasluhuje zesnulý František Hájek, který se narodil

r. 1818. ve Sloupnici u Brandýsa nad Orlicí a do Racina se pisthoval pímo z

ech r, 1855. V echách krejoval a v Racin po dlouhá léta rovnž. Spolen
s Josefem Novotným ml r. 1865. a 1866. první odvnický a zakázkový eský
obchod v Racin pod firmou Novotný & Hájek. Pozdji krejoviny zanechal.

Ml v Racin pkný majetek a svou dobou též hostinec a koenáský obchod.

Byl dobrým hudebníkem a spolen s Františkem Koízkem a syny obou hrávali

na prvních eských zábavách v Racin i v Caledonii.

—

V Racin je usazen též Matj Zika, který se narodil r. 1840. ve Strakoni-

cích. S rodii pibyl do Caledonie jsa hošíkem tináctiletým, r. 1853, Roku
1855. poal se v Racin uiti sedláství. Pozdji ml sedláskou dílnu a krám;

po té zaal vyrábt truhlice cestovní, a obchod jeho vzrostl tak, že Zika má jednu

z nejvtších dílen toho druhu ve Spojených Státech. Dnes vyrábí též kožené

píruní tašky a vaky. Byl mayorem (starostou) msta Racina po jednu lhtu.

—Pemnil však svoje jméno v "Secor ' (ti Síkor).—Jest vru smšné, jak n-
kteí eši v Americe svá jména znetvoují. Tak jmenuje se Jan Ševík v Cleve-

landu "John Sawsheek," Ržika v Chicagu "Rose," Bradá v New Yorku
"Brady" a t. d.

Starým eským osadníkem v Racin byl také František Koízek, zakla-

datel prvního eského asopisu v Americe, "Slovana Amerikánského," založeného

1. ledna r 1860.

Narodil se 2. íjna 1820. v Letovicích na Morav. Do Ameriky, a to nej-

díve do msta Bostonu, pibyl 5. ledna 1854., odkud pak se odsthoval pímo
do Racina. Tam z poátku zedniil, díví štípal, na železnici pracoval a pi tom

v noci syny své hudb uil. Byl také po dlouhá léta uitelem zpvu v nmeckém
spolku "Bahn Frei" a zakladatelem a eviitelem eského pveckého sboru "Hla-

hol" v Racin. Koízek, který býval ve staré vlasti zedníkem, alouníkem, klí-

níkem hrabte Kálnokyho v Letovicích, obecným poslem ve svém rodišti a n-
jaký rok také píruím pi nákladním odboru na nádraží státní dráhy tamtéž,

jest Nestorem esko-amerického novináství,

S nepatrnými prostedky poal v Racin vydávati esko-americké noviny

"Slovana Amerikánského" a neúmrn pracoval, nelekaje se nevdné této práce.

Ve dne pracoval o listu a v noci hrál, by sehnal penz na výdaje s tím spojené.

V Milwaukee, Wis., koupil od nmeckého písmolijce nmecké písmo. Ovšem
scházely literky s akcenty , , , š, ž a t. d. Pro tyto literky musil dát udlat

440 .Dejlny Oechu:v AmerickYclt. 

Prcbyval trochu odlehI.e od stredu mesta Racina nad jezerem michigan
skym a v sousedstvi jeho bydlil jiz zm'inenfr Krou,pa, jenz byl tez dobrou ceskou 
dusi jako Novotny. Novotny by1 vclmi cinnym v narodnim zivote tamejsim. 
Prvni di vadla poradal jak v Racine tak i v Caledonii jiz v letech sedesatYch. 
J eho oblibenou ulohou byl 1\Iolieri'tv "Lakomec"; take v komice byl velmi do
brYm. Duse slechetneho muze toho neunavne horovalapro divadlo a. zacho
vani ceske reci v teto nove vlasti. 

Roku 1854. usadil sc v Racine rovnez jiz zemre~y Jan Ligler z Borovan 
u Ceskych Budejovic, kde se narodil r. 1815. Z 'Pocatku byl delnikem kozesni
ckym, pozdeji mel vlastni kozesnicky a Idoboucnicky obchod, ktery po nem 
prevzal a doposud vede nejstarsi syn Jan.-

Cestne zminky tez zasluhu,je zesnuly Frantisek Hajek, ktery se narodil 
r. 1818. ve Sloupnici u Brandysa nad Orlici a do Racina se 'pfistehoval primo z 
Cech r. 1855. V Cechach krejcoval a v Racine po dlouha leta rovnez. Spolecnc 
s Josefem Novotnym m'el r. 1865. a 1866. 'prvnl odevnicky a zakazkovy cesky 
obchod v Racine pod firmou Novotny & Hajek. Pozdeji krejcoviny zanechal. 
M:el v Racine pekny majetek a svou dobon tez hostinec a korenarsky obchod. 
Byl dobry-m hudebnikem a sp'olecne s Frantiskem KoHzkem a syny obou hravali 
na prvnich ceskych zabavach v Racine i v Caledonii.-

V Racine je usazen tez 1\fatej Zika, ktel'Y se narodil r. 1840. ve Strakoni
clch. S rodici pribyl do Caledonie jsa hosikem tfinactiletym, r. 1853. Roku 
1855. pocal se v Racine uciti sedlarstvl. Pozdeji mel sedlarskou dnnu a kram; 
po te zacal vyrabet truhlice cestovni, a obchod jeho yzrostl tak, ze Zika rna jednu 
z nejvetsich dllen toho druhu ve Spojenych Statech. Dnes vyrabi tez kozene 
pfirucni tasky a vaky. Byl mayorem (starostou) mesta Racina po jednu lhiHu. 
-Premenil vsak svoje jmeno v "Secor" (cti Sikor) .-Jest veru smesne, jak ne
ktefi Cesi v Americe sva jmena znetvorujL Tak jmennje se Jan Sevcik v Cleve
landu "John Sawsheek," Ruzicka v Chicagu "Rose," Bradac v New Yorku 
"Brady" a t. d. 

Starfrm ceskym osac1nikem v Racin e byl take FrantiSek Kofizek, zakla
datel prvnlho ceskeho Casopisu v Americe, "Slovana Amerikanskeho," zalozeneho 
1. ledna r. 1860. 

Narodil se 2. fijna 1820. v Letovicich na l\1orave. Do Amcriky, a to nej
(Hive do mesta Bostonu, pl'ibyl 5. ledna 1854., oc1kud pak se odsU~hoval primo 
do Hacina. Tam z pocatku zec1nicil, dHvi stipa;l, 11a zeleznici pracoval a pl'i tom 
v noci syny sve hudbc ueil. Byl take po c1i'ouha leta neitdclll ZpCYU v nemcckem 
spolku "Balm Frci" a zaldac1atelem a cvicitelem ceskeho peveckcho sborn "Ina
hoI" v Racine. KoHzek, ktery byval ve stflre vlasti zec1nikcm, calounikcl11, klic
nikem hrabete IGdnokyho v J;etoviclch, ohccnym pos]em vc svem rodisti a ne
jaky rok take pfirucim pri naklac1nim oclboru na nuorazi sULtni Rr[lhy tamtez, 
jest Nestorem cesko-americkeho novinarstvi. 

S nepatrnymi prostfcdky po cal v Racine vyc1cl vati ccsko-americkc noviny 
"Slovana Amerikanskeho" a neumorne pracoval, nelcka,ic se ncYdecnc teto prace. 
Ve dne pracoval 0 listu a v noci hra1 , by srlmal penez na vydajc s tim spojene. 
V )Iilwankee, 'Vis., koupil od nemeckeho pismolijc(; nemecke pismo. Ovsem 
schuzcly literky s akcenty C, e, r, s, Z a 1. d. Pro tyto litcrky musil (Ut ude1at 
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matrice, za které platil po $2 ve zlat a za písmenky' nmecké platil 75 cent za

libru. Koupil jich nejdíve 23 liber, a nežli dostal akcentované literky, vydal

ti ísla asopisu bez akcent. Rámy mu zrobil eský ková Jos. Zeman (zeme-

lý v Racin) zdarma ze švédského železa, které bylo tehdy velmi drahé, a lis

koupil za 140 dollar v Milwaukee od nmeckého knze, který vydával nábožen-

ský list, jenž se mu však nevyplácel a zanikl. Na lis zaplatil 40 dollar hotov,

na ostatní sumu dal v zástavu svj malý domek a všechen majetek. Koncem
roku 1859- odbývána pak první schze v Caledonii o V3'dání prvnílio ísla novin

tchto, jež konen vyšl}', tištny švabachem, 1. ledna 1860.

V ísle tom, vedle novináských zpráv, hjlo také blahopání k novému

roku. První 24 ísla redigoval Koízek sám. Sázet pomáhali mu syn František

a dcera Kristinka (pozdji manželka zvnlého Karla Jonáše) a vydlali za

šest nedl deset šilling (Amer. Šilling [Shilling] inil 12^/2 cent. Osm šil-

ling bylo jeden dollar anebo 2 zl. 44 krejcar. Vj-dlal tedy pan Koízek za.

šest nedl 3 zl. 32 krejcar.) na živobytí! Nebýti hudby, byli by zemeli hlady!

—Pedplatné na asopis bylo $2 ron.—Nežli vyšlo první íslo nového asopisu,

ml Koízek již 420 odbratelv, nikoli však pedplatitel, a to nejvíce z Wis-

consinu, Chicaga, lowy, New Yorku, Minnesot}- a z Texasu. Spolupracovníkem

Koízkovým stal se od ísla 25. dnes již zvnlý Jan Bárta Letovský, narozený

rovnž v Letovicích, který však za nedlouho se odebral s hrabtem Ivanem Ma-
linovským za píinou pesídlení Cech amerických na Amur, do Asie.

V témž msíci i roku vyšly v St. Louis též "Národní Noviny" (první

íslo tchto novin vyšlo 21. ledna r. 1860. a poslední, 45., dne 24. ervna téhož

roku.) a ponvadž nebylo odbratelv na udržení jednoho, natož dvou eských
list, k úad pedních vlastenc a horlivc, zvlášt Jana Boreckého, spojily

se v íjnu r. 1861. "Národní Noviny" se "Slovanem Amerikánským" a z toho

povstala "Slavie." V srpnu téhož roku sešlo se totiž nkolik krajanv u Josefa

Novotného v Racin a usnesli se svolati schzi do Caledonie ku Fr. Nechutovi

Trávniko vi, k níž pozváni i krajané z Mihvaukee a Rochesteru ve Wisconsinu.

Na schzi té se domluvili pátelsky a bratrsky, že bude v Racin vj^dáván list

pod jménem "Slavie," a tak se také stalo. První íslo vyšlo 30. íjna 1861. Re-

daktory byli Fr. Mráek, Jan Bárta Letovský a Vojtch Mašek, (všichni již na

pravd Boží) jenž pibyl do Racina roku 1861. a stal se boháem. Žil nkdy
v Kewaunee ve "Wisconsinu, nkdy v Redlands v jižní Kalifornii. Vydavatelem

byl Fr, Koízek.

U asopisu toho setrval^pak Koízek až do r. 1868., kdy Bedich Jonáš se

ujal vydavatelství. Téhož roku koupil totiž Koízek farmu u Glencoe v okresu

McLeod v Minnesot, kdež po dva roky rolniil; po té se zklamán vrátil do Ra-
cina a pracoval pro "Slavii" jako saze až do roku 1893., od které doby žil v Ra-

cin na odpoinku. Dlužno ješt se zmíniti, že stal se Koízek též spoluzakla-

datelem "Dennice Novovku" v Clevelandu dne 15. íjna 1877. Dne 12. bezna
1899. zemel.

Obtavému tomuto zakladateli eského tisku v Americe, vždy vrnému
Cechu, budiž v djinách eských vysthovalou vyhrazeno estné místo a u kra-

jan vdná pam. (Koízek zanechal po sob 4 dcery : Kristinu [manželka

zvnlého Karla Jonáše]
; Cilii [cho Václava Šnajdra, redaktora a vydavatele
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matrice, za ktcre platil po $2 YC zlate a za plsmenky nemecke platil 75 centu za 
libru. Koupil jich ncjdriYe 23 libel', a nczli dostal akcentovane literky, vyc1al 
Hi cfsla easopisu bez akcentl1. Ramy rnu zrobil eesk)' koyar· Jos. Zeman (zemre
ly v Racine) zdarma ze Syedskeho zeleza, ktcre bylo tehdy velmi drahe, a lis 
koupil za 140 c1011aru v Milwaukee ac1 nemeckeho kneze, ktery vycl{tval nabozen
skfr list, jenz se mn y~ak neyyplacel a zanik1. Na lis zaplatil 40 dollarii hotove, 
na ostatni sumn dal v zasta \'11 SVllj malfr dornek a vsechen majetek. Koncem 
roku 1859, odbyvana pak prvnl schiize v Caledonii 0 vydanl pl'vniho eisla novin 
techto, jez koneene vysly, tisteny svabachem, 1. ledna 1860. 

V eisle tOIn, yedle novinarskych zpl'aY, bylo take blahopl·an! k noyernu 
rokn. Prvni 24 cisla redigaval KoHzek sam. Sazet pornahali mu syn Frantisek 
a dcera Kristinka (pozc1eji manzelka zvecneleho Karla Jonase) a vydelali za 
sest nedel deset sillingll (Amer. Silling [Shilling] einil 12Y2 centi'1. Osrn sil
lingu bylo jeden dollar anebo 2 z1. 44 krejcarii. Vydelal tedy pan KoHzek za. 
sest nedel 3 z1. 32 krejcarl1.) na zi,'obyH! Xebyti hudby, byli by zcmreli hlady! 
-Predplatne na casopis bylo $2 rocne.-Xezli yyslo prvni cislo noyeho easopisl1, 
mel KoHzek jiz 420 odberateluv, nikoli ysak predplatiteh:'1, a to nejyice z Wis
consinu, Chicaga, lowy, ~ew Yorku, ~Iil1l1esoty a z Te:s:asl1. Spolupracovnikern 
KoHzkovym stal se od eisla 25. c1nes jiz zvecnely Jan Barta LetovskY, narozeny 
rovnez v Letovicich, ktery- vsak za nedlouho se odebral s hrabCiem Ivanem :Jla
linovskym za pHcinou pfesidleni Cechll americkych na Arnnr, do Asie. 

V temz mesici i roku '7sly v St. Lonisu tez "Narodll! Noviny" (prvni 
CIslo techto novin vyslo 21. leclna r. 1860. a poslednl, 45., dne 24. cervna tehoz 
r9ku.) a ponevadz nebylo odberatelllV na uddenl jec1noho, natoz c1von eesk~'ch 
listll, k llrade pt-ednich vlastenci'l a horlivcl\ zvlaste J ana Boreckeho, spojily 
se v Hjnu r. 1861. "Narodni ~oYiny" se "Slovanem ~-\.merikanskYm" a z toho 
povstala "Slavie." V srpnu tehoz roku seslo se tatiz nekolik krajanuv u J osefa 
~ovotneho v Racine a usnesli se svalati SChi'lzi do Caledonie k11 Fr. Nechutovi 
Tr[lYnlCkud, k niz poznlni i. krajane z ~1ilwaukee °a Rochesteru vc Wisconsinu. 
Xa SChi'l.d te se domluvili pratelsky a bratrsky, ze bude v Racine vydavan list 
pod jrnenem "Sla vie," a tak se take stalo. Prvnl cislo vyslo 30. Hjna 1861. Re
daktory byli Fr. :J1racek, Jan Belrta Letovsk;(T a Vojtech :J1a8ek, (vsichni jiz na 
pra vde Bozi) jenz pribyl do Racina roku 1861. a stal se bohacem. zil nekdy 
v Kewaunee ve " .... isconsinll, nekc1y v Redlands v jiznl Kalifornii. Yyclavatelem 
byl Fr. KoHzek. 

U caso·pisu toho setrval"'pak KoHzek az c10 r. 1868., kc1y Bedfirh Jonas se 
ujal vydavatelstvl. Tehoz roku kaupil totiz KoHzek farlllll U Glencoe v okresn 
::\IcLeod " :J1innesote. kc1ez po dva roky rolnieil; po te se zklaman yratil do Ra
cina a pracoval pro "Slavii" jako sazec az do rokn 1893., od ktere doby zil v Ra
cine na odpoeinku. Dluzno jeste se zminiti, ze stal se Koi"lzek tez spolnzakla
datelem "Dennice Kovoveku" v Clevelandu dne 15. i'ijna 18Ti. Dne 1~. brezna 
1899. zemre1. 

Obetavernu tornnto zakladateli ceskeho tisku v Americe, vzc1y vernemu 
Cechu, blldiz v dejinach ceskych vystehoyalcll vyhrazeno cestne misto a n kra
janfl ydeena pamet'. (Koflzek zanechal po sobe 4 dcery: Kristinu [manzelka 
zvecneleho Karla J onase]; Cilii [chot' Vac1ava Snajdra, redaktora a vydayatele 
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"Dennice Novovku" v Clevelandu] ; Josefinu Nortonovu a Celestýuu Nmeko-
vu a syny : Viléma, [kterýž byl v Montan úkladn zavraždn] ; Františka, Au-

gusta a Antonína.)

Jiným vynikajícím echem v Eacin byl Jan Borecký. V St. Louis
redigoval díve "Národní Noviny," jichž redakci po nm pevzal František Mrá-

ek, jenž r. 1850. byl vojenskou komissí na Hradanech pro velezrádu na dvacet

let na pevnost' Kufštejn odsouzen, a po všeobecné amnestii r. 1857. do Ameriky
pibyl.

Jan Borecký, který narodil se 20. ervence r. 1828. v Bezí u eského
Brodu, a roku 1854. pijel do Milwaukee—hrál díve v národním život esko-

americkém vynikající úlohu. Tak byl již roku 1858. mezi zakladateli vzdlávací-

ho spolku "Slovanské Lípy" v St. Louis a pozdji editelem divadla první "Slo-

vanské Lípy" v Chicagu. Zárove byl s Ant. Jurkou a Ant. Preglerem lenem
ehicažského pveckého sboru "Hlahol." Borecký byl též vrným pítelem Vojty

Náprstka, když ten meškal v Milwaukee a horliv s ním se r. 1856. úastnil vo-

lebního boje, a to ve prospch generála Jana Karla Fremonta, tehdejšího repu-

blikánského ekance úadu presidenta Spojených Stát; Fremont však zvolen

nebyl. Te bydlí Borecký v soukromí v Little Rock, v Arkansas, jsa jediným

echem ve mst tom, živ se tam svým emeslem—krejovinou a nezáviseje

od vratké pízn svých krajanv. Jen tu a tam ozve se do veejnosti v eských
asopisech dopisem, provanutýra povždy upímnou láskou k eské národnosti.

V poslední dob vydal "Kapitoly," spis obsahu kritického i polemického, který

však tiskem svobodomyslným nepízniv byl posuzován. Brožurka ta vyšla

v Cedar Rapids nákladem "Svitu," a spisovatel "Kapitol" zle hoekuje na híchy
esko-amerických vdcv strany svobodomyslné.

—

Roku 1863. pišel do Racina jeden z nejvynikajících ech amerických,

Karel Jonáš. Narodil se 30. íjna r. 1840. v Malešov u Kutné Hory. Otec jeho

Ignác Hynek byl tkadlec jemných látek a provozoval emeslo úspšn s nkoli-

ka tovaryši a uedníky, maje vedle toho též malé polní hospodáství. Matka
Teresie byla dcerou uitele Jos. Rubina z Ratenic. Oba odpoívají na hbitov
malešovském, kdež jim oba jejich synové (Karel a Bedich) spoleným nákla-

dem zídili pomník. Domácí školu malešovskou navštvoval Karel Jonáš do je

denáctého roku svého vku. Jsa bystré a snaživé mysli, oblíbil si velice tení, a

náklonnost' ta dala pozdji smr celému jeho životu. Po veerech ítával všem
domácím Tylova "Posla z Prahy" a rozliné knihy, jež si vypjil od uitele. Z
povídek i román se zápalem etl spisy Tylovy, jež dýchaly vlasteneckým nadše-

ním. Pro sebe pak jen spisy djepisné, zempisné a pírodopisné si vybíral. Nm-
in uil se soukrom, a složiv zkoušku, pijat byl do vrchní tídy hlavních škol,

kdež se až do roku 1860. vyuovalo takm výhradn po nmeku a kde o velkou

ást' dtského chápavého vku byl úpln oloupen tím, že vyuováno bylo v jazy-

ku cizím, kterýž si z té duše znechutil. Z hlavních škol pešel na kutnohorskou
nižší reálku, rovnž nmeckou, a odtud do Prahy na vyšší reálku (nmeckou),
kteráž jej postupem pivedla do techniky (také nmecké). Tam brzy dospl
k poznání, že jest na dráze jeho duševním vlohám neodpovídající, le na zmnu
bylo již pozd. emukoli se nauil v mládí svém pro pozdjší život užitenému,
toho docílil vedle suchopárné školy vlastním piinním a nemalou námahou, ne-
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"Dennice Novoveku" v Clevelandu]; Josefinu Nortonovu a CelestYnu Nemecko
vu a syny: Vilema, [kteryz byl v l\Iontane ukladne zavrazden]; Frantiska, Au
gusta a Antonina.) 

Jinym vynikajicim Cechem v Racine byl Jan BoreckY. V St. Louisu 
redigoval dHve "Narodni Noviny," jichz redakci po nem prevzal Frantisek Mra
cek, jenz r. 1850. byl vojenskou komissi na Hradcanech pro velezradu na dvacet 
let na pevnost' Kufstejn odsolizen, apo vseobecne amnestii r. 1857. do Ameriky 
pribyl. 

Jan Borecky, ktery narodil se 20. cervence r. 1828. v Brezi u Ceskeho 
Brodu, a roku 1854. prijel do J\ililwaukee-hraI drive v narodnim zivote cesko
americb~m vynikajici ulohu. Tak byl jiz roku 1858. mezi zakladateli vzdelavaci
ho spolku "Slovanske Lipy" v St. Louisu a pozdeji reditelem divadla prvni "Slo
vanske Lipy" v Chicagu. Zaroveii byl s Ant. Jurkou a Ant. Preglerem clenem 
chicazskeho peveckeho sboru "Hlahol." Borecky byl tez vernym prltelem Vojty 
Naprstka, kdyz ten meskal v Mihvaukee a p-orlive s nim se r. 1~56. ucastnil vo
lebnlho boje, a to ve prospech generala Jana Karla Fremonta, tehdejsiho repu
blikanskeho cekance uradu presidenta Spojenych Statu; Fremont vsak zvolen 
nebyl. Ted' bydH Borecky v soukromi v Little Rock, v Arkansas, jsa jedinym 
Cechem ve meste tom, zive se tam svym remeslem-krejcovinou a nezaviseje 
od vratke prIzne svYch krajanuv. Jen tn a tam ozve se do verejnosti v ceskych 
casopisech dopisem, provanutym povzdy uprInmou 'laskou k ceske narodnosti. 
V posledni dobe vydal "Kapitoly," spis obsahu kritickeho i polemickeho, ktery 
vsak tiskem svobodomyslnym nepflznive byl posuzovan. Brozurka ta vysla 
v Cedar Rapids nakladem "Svitn," a spisovatel "Ka.pitol" zle hofekuje na hfichy 
cesko-americkych vudcuv strany svobodomyslne.-

Roku 1863. ,prisel do Racina jeden z nejvynikajicich Cechu americkych, 
Karel Jonas. Narodil se 30. fijna r. 1840. v :\Ialesove u Kutne Hory. Otec jeho 
Ignac Hynek byl tkadlec jemnych latek a provozoval remeslo iispesne s nekoli
ka tovarysi a ucedniky, maje yedle toho tez male polni hospodarstvl. l\Iatka 
Teresie byla dcerou ucitele J os. Rubina z Ratenic. Oba odpocivaji na hfbitove 
malesovskem, kdez jim oba jejich synove (Karel a Bedrich) spoilecnym nakla
dem zfidili pomnik. Domaci skolu malesovskou navstevoval Karel Jonas do je 
denacteho roku sveho veku. Jsa bystre a snazive mysli, oblibil si velice cteni, a 
naklonnost' ta dala pozdeji smer celemu jeho zivotu. Po vecerech cftaval vsem 
domacim Tylova "Posla z Prahy" a rozlicne knihy, jez si vYPlljcil od ncitele. Z 
povidek i romanll se zapalem cetl spisy Tylovy, jez elychaly vlastcneckym nadse
nim. Pro sebe pak jen spisy deje'pisnc, zcmepisne a pflroelopisne si vybiral. Nem
cine ueil 5e sonkrome, a sloziv zkousku, pl'ijat byl do vrchni tridy hlavnich skol, 
kdez se az do roku 1860. vyucovalo takmer ySrhradne po nemecku a kde 0 velkon 
cast' detskeho ch{lpavellO vcku byl llplne olonpen tim, ze vyucovano bylo v jazy-
1m cizim, kteryz si z te dnse znechutil. Z hlavnlch skol presel na kutnohorskon 
nizsi realku, rovnez nemeckoll, a oeltud elo Prahy na vyssl realku (nemeckou), 
kteraz jej postupem privedla do techniky (take nemccke). Tam brzy dospel 
k POZnan!, ze jest na dr{tze jeho dusevnfm yloham Ilcodpovldajlci, lee na zmenl1 
bylo jiz pozde. Cemukoli se naneil v ml:ldi sycm pro pozdcjsl zivot llzitecnemu, 
toho docllil vedle suchoparne skoly vlastnim pricin cnlm a nemalon namahou, nc-



Stát Wisconsin. 443

bo se na studiích v Praze živil z vtšiny kondicemi v zámožných rodinách, ježto

rodie nebyli v tch dobách s to, aby celý náklad na nho nesli. A tato píle a pí-

chylnost' k práci, které si v mládí navykl, provázely jej až do skonu jeho života.

Vdomosti politické poal erpati ze spis Karla Havlíka-Borovského, zejména

z "Duchu Národních Novin" a "Slovana." Když pak Frant. Šimáek založil v

Praze r. 1857. "Posla z Prahy," v nmž po letech konen psalo se volnji, Karel

Jonáš do nho pispíval. (Byly to první poátky jeho žurnalistické dráhy.)

Zesnulý vdce národa našeho, dr. Fr. Lad. Rieger, byl mu velikým pí-

znivcem a o prázdninách roku 1859. vj^bídl jej k cest na Moravu a Slovensko.

Maje sebou rozliné odporuující listy, vydal se Karel Jonáš na cestu. V Brn
setkal se s Karlem Sabinou, kterýž pod cizím jménem byl na cest do Uher a Ha-

lie, a spolen cestovali až do Oravska pod Karpatami. Zkušenosti své z cesty

této K. Jonáš uložil v "Poslu z Prahy."

Po návratu do Prahy vydal tiskem nmeckou brožuru "Germanisace na

rakouských gymnasiích a reálkách," kteráž byla hned v tisku zabavena a Joná-

šovi nastala doba policejního stíhání a pronásledování. Policejní rada Paeumann

byl mu stále v patách a docílil toho, že Jonáš byl ze škol vylouen, aby prý stu-

dentstvo nepobuoval. Ano po demonstraci svatojanské r. 1860. byl beze vší pí-

iny zaten, po njaký as vznn a konen internován ve svém rodišti, odkudž

se bez dovolení úedního nesml vzdáliti. Po mnohých žádostech dovolilo mu mí-

stodržitelství, odebrati se na statek svého píznivce, Václava Kratochvíla, v

Lounkách u Roudnice, odkudž pak bez prvodních list po mnohých svízelích a

útrapách dostal se do Brém, kdež jej Alois Kareš pátelsky pijal a vypravil do

Anglie. V Londýn byl pijat A. W. Strakou (asistentem na universit lon-

dýnské).

Pozdji seznámil se s povstným Michalem Bakuninem, kterýž do Anglie

uprchl z ^^hnanství sibiského. Z Londýna posílal Jonáš dopisy a etné úvodní

lánky do pražských "Národních List." Pro úvodní lánek z pera Jonášova,

"Kdo nám pomže"—byl redaktor ,Julius Grégr, prvn odsouzen a žaláován,

nicmén vyzýval Jonáše, aby jen smrem tím psal dále.

Roku 1862. napsal brožuru o pomrech rakousko-eských "Naše politika,"

již vydal J. V. Fric v Žeev, a kterou tajn do Cech dopravil.

Na studiích v Praze byl Jonášovi nerozluným soudruhem Vojtch Ma-
šek, který se s hrabtem Ivanem Malinovským zatím octnul v Americe, a po

odjezdu Františka Mráka a Bártj^ Letovského (redaktor "Slavie") na Amur

—

prozatím ídil "Slavii" v Racine.

Roku 1863., k vyzvání Maska, pibyl Jonáš do Ameriky, tehdáž ješt bez

úmyslu zstati v této zemi. Brzy však od Maska pevzal redakci "Slavie" úpln.
asopis ten ml tehdy asi 800 odbratel, le Jonáš spoléhal na to, že jej svým
perem povznese. Po více než dvouletém pobytu v Anglii pinesl si Jonáš mylný
názor o pomrech amerických (pijel totiž do Ameriky s anglickými názory a

v jejich smyslu zaal také psáti: zastával úplnou samosprávu jižních stát a

jejich právo k odtržení se)—a to vedlo k mnohým trpkým ptkám novináským.
Le vše asem se vykrystalisovalo, a "Slavie" rostla. Téhož roku (1863.) založil

Karel Jonáš s Koízkem první zábavník eský (msíník) v Americe, "Zvony,"

kterýž však, neujav se, brzy zanikl. Dne 11. srpna 1864. vzal si Karel Jonáš za
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bot' se na studiich v Praze zivil z vetsiny kondicemi v zamoznych rodinach, jezto 
rodiee nebyli v tech dobach s to, aby cel~r naklac1 na neho nesli. A tato pile a pfi
chylnost' k praci, ktere si v mladi navykl, provazely jej az do skonu jeho zivota. 
Vedomosti politicke poeal eerpati ze SpiSll Karla Havlieka-Borovskeho, zejmena 
z "Duchu Narodnich Novin" a "Slovana." Kdyz pak Frant. Simaeek zalozil v 
Praze r. 1857. "Posla z Prahy," v nemz po letech koneene psalo se volneji, Karel 
Jonas do lleho pris'pival. (Byly to prvni pocatky jeho zurnalisticke drahy.) 

Zesnuly vudce miroda naseho, dr. Fr. Lad. Rieger, byl mu velikym pri
znivcem a 0 prazdninach roku 1859. vybidl jej k ceste na l\loravu a Slovensko. 
l\Iaje sebou rozlicne odporueujici Ii sty, vydal se Karel Jonas na cestu. V Brne 
setkal se s Karlem Sabinou, kteryz pod cizim jmenem bylna ceste do Uher a Ha
lice, a spolecn€ cestovali az do Oravska pod Karpatami. Zkusenosti sve z cesty 
teto K. Jonas ulozi,l v "Poslu z Prahy." 

Po navratu do Prahy vyc1al tiskem nemeckou brozurn "Germanisace na 
rakouskych gymnasiich a realka.ch," kteraz byla hned v tisku zabavena a Jona
sovi nastala doba policejniho stihani a pronasledoviml. Policejni rada Paeumann 
byl mu stale v patach a docilil toho, ze Jonas byl ze skol vyloucen, aby pr~r stu
dentstvo nepoburoval. Ano po demonstraci svatojanske r. 1860. byl beze vsi pfl
einy zateen, po nejaky cas veznen a koneene internovan ve svem roc1isti, odkudz 
se bez dovoleni uredniho nesmel vzdaliti. Po mnohych zadostech dovolilo mu mi
stodrzitelstvi, odebrati se na statek sveho prIznivce, Va clava Kratochvila, v 
Lounkach u Roudnice, odkudz pak bez pruvodnich listll po mnohych svizeHch a 
utrapach dostal se do Brem, kdez jej Alois Kares pratelsky prijal a vypravil do 
Anglie. V Lond~rne byl prijat A. W. Strakou (asistentem na universite lon
djnske). 

Pozdeji seznamil se s povestnym l\Iichalem Bakuninem, kteryz do Anglie 
uprchl z vyhnanstvi sibifskeho. Z Londyna 'posilal Jonas dopisy a eetne uvodni 
<Hanky do prazskych "Narodnich Listu." Pro uvodni elanek z pera Jonasova, 
"Kdo nam pomuze"-byl redaktor ,Julius Gregr, prvne odsouzen a zalarovan, 
nicmene vyzyval Jonase, aby jen smerem tim psal dale. 

Roku 1862. napsal brozuru 0 pomerech rakOUSKO-eeskych "Nase politika," 
jiz vydal J. V. Frie v Zen eve, a kterou tajne do Cecb dopravil. 

Na stndiich v Praze byl Jonasovi nerozluenym soudrubem Yojtech ~Ia
sek, ktery se s hrabetem lvanem l\Ialinovskym zatim octnnl v Americe, a po 
odjezdu Frantiska l\lraeka a Barty Letovskeho (redaktoru "Slavie") na Amur
prozatim fldil "Slavii" v Racine. 

Roku 1863., k vyzvani l\la~ka, pribyl Jonas do Ameriky, tehdaz jeste bez 
umyslu zustati v teto zemi. Brzy vsak od l\faska prcvzal redakci "Slavie" uplne. 
Casopis ten mel tehdy asi 800 odberatelu, lee Jonas ~polehal na to, ze jej svym 
perem povznese. Po vice nez dvouldem pobytu v Anglii prinesl si Jonas mylny 
nazor 0 pomerech americkych (pfijel totiz do Ameriky s anglickymi nazory a 
v jejich smyslu zaeal take psati: zasta,valt' uplnou samospravu jiznich statu a 
jejich pravo k odtrZeni se)-a to vedlo k mnohym trpk:Yru 'putkam novinarskYm. 
Lee vse easem se vykrystalisov3;lo, a "Slavie" rostla. Tehoz roku (1863.) zalozil 
Karel Jonas s Kofizkem prvni zabavnik cesky (mesienik) v Americe, "Zvony," 
kteryz vsak, neujav se, brzy zanik~. Dne 11. srpna 1864. vzal si Karel Jonas za 
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manželku nejstarší dceru zakladatele "Slovana Amerikáuského," Fr. Koízka

—

Kristinu, (Z manželství toho vzešlo pt dítek, z nichž první—dceruška, hned

po narození skonala. Na živu jsou vesms již dosplí: Karolína, provdaná Salá-

ková v Manitowoe, ve Wisconsinu; Vlasta, provdaná Kubínová v Chicagu; Ka-

rel a "Washington.)

Roku 1865. vydal Jonáš první "Tluma esko-ang'lický." Úprava knihy

pro všeliké typografické nedostatky byla primitivní, le Tluma rozebrán byl

brzy. Roku 1867. založil s Koízkem první radikální list "Pokrok" v Chicagu

(redaktorem byl již zemelý Josef Pastor), kterýž pak peložen na krátko do

Racina, potom do Cedar Rapids a konen do Olevelandu, v Ohio, kdež po ase
z nho povstala "Dennice Novovku." Roku 1868. pevzal od Fr. Koízka, jenž

se odsthoval do Minnesoty, polovici závodu bratr Karla Jonáše, Bedich, kte-

rýž byl v závod "Slavie" zamstnán již od roku 1867. a od té doby se datuje

spolená innost' bratí Jonáš.
Roku 1869. pibyl do Racina Václav Snajdr, a Jonášové pijali ho za spo-

luredaktora. V dubnu 1870. vyšel opt msíník "Amerikán." První íslo vy-

dáno—na zkoušku : zdaí-li se podnik s listem, vnovaným výhradn praktickým

potebám tenástva esko-amerického.

Zatouživ však K. Jonáš po návštv vlasti, pedal—hned po vydání první-

ho ísla zmínného msíníku—redakci "Slavie" úpln Václ. Šnajdrovi a vypra-

vil se do Evropy.

Tehdy nebylo žádné smlouvy mezi Spojenými Státy a Rakouskem, a ame-

rití vyslanci, Jií Bancroft v Berlín, a Jan Jay ve V'dni, radili Jonášovi, aby

se nevydával pes hranice, dokud taková smlouva nebude uzavena. To bylo

v ervenci, a jednání o smlouvu zaalo až v záí 1870. ; smlouva pak konen
podepsána v ervenci 1871. Válka francouzsko-nmecká byla v proudu, a Ka-

rel Jonáš opativ si odporuení vyslance Jiího Bancrofta ku generálnímu štábu

v Berlín, dostal prvodní listy, aby co noviná americký provázeti mohl n-
meckou armádu na bojišt. Zdržel se njak}' as v Elsasu a Lotrinkách pi
obléhání Štrasburgu, Totilu a Met a po nmohých nesnázích, dostav se do Ver-

saillu, setrval tam až do pádu Paíže. Korespondence jeho z Francie mla veli-

kou cenu literární hlavn pro svou korektnost' a všestrannost', le obecenstvo

esko-amer. stranilo Francii, a ponvadž Jonáš nemohl psát než o porážkách

Francouz, nalezly se bídné charaktery, jež Jonáše podezívaly z toho, že se za-

prodal Nmcm. Mnohé z korespondencí Jonášových vyšly též v pekladu an-

glickém.

Z Paíže vrátil se Jonáš do Lipska, odkudž ješt ped uzavením smlouvy

odebral se do Prahy, ovšem na zapenou. Tam vydal spisy: "Porážka Francie a

její píiny," "Žena ve spolenosti lidské, zvlášt v Anglii a Am'erice," "Federace

v Rakousku," a "Americká Federace a samospráva."

Na zimu r. 1871. vrátil se Karel Jonáš do Ameriky, a v beznu zapoato

s vydáváním "Amerikána" jako týdenníku. Politikou se asopis ten nezabýval,

ohlášek do sloupc svých nepijímal; byl, jak již uvedeno, vnován praktickým

Xwtebám eského osadnictva v Americe. Uinn také první pokus se zasíláním

listu toho jen pedplatitelm; pokus ten se však nezdail. Jakmile totiž zasta-

vena komukoli zásilka proto, že nezaslal pedplatné, b3'l ohe na steše, a nezbý-
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manzelku nejstar~i dcern zakladatele "Slovana Amerikanskeho," Fr. KOrIzka
Kristinn. (Z manzelstvi toho vzeslo .pet ditek, z nichz prvni--dceruska, hned 
po narozenl skonala. Na zivu jsou vesmes jiz dospeH: Karolina, provdana Sala
kova v l\fanitowoc, ve "\Visconsinu; Vlasta, provdana Knblnova v Chicagu; Ka
rel a Washington.) 

Roku 1865. vydal Jonas ,prvni "Tlumac cesko-anglickY." Uprava knihy 
pro vselike typograficke ncdostatky byla 'primitivni, Icc Tlumac rozebran byl 
brzy. Roku 1867. zalozil s KOrIzkem prvni radikalnl list "Pokrok" v Chicagu 
(redaktorem ·byl jiz zemrely Josef Pastor), kteryz pak prelozen na kratko do 
Racina, potom do Cedar Rapids a konecne do Olevelandu, v Ohio, kdez ·po case 
z neho povstala "Dennice Novoveku." Rokn 1868. prevzal od Fr. Korizka, jenz 
se odstehoval do l\finnesoty, polovici zavodu bratr Karla Jonase, Bedfich, kte
ryz byl v zavode "Slavie" zamestnan jiz od roku 1867. a od te doby se datuje 
spolecna cinnost' bratH Jonasu. 

Roku 1869. pribyl do Racina Vaclav Snajdr, a Jonasove prijali ho za spo
luredaktora. V dubnu 1870. vysel opet mesicnik "Amerikan." Prvni cislo vy
dano-na zkousku: zdafi-1i se podnik s listem, venovanym vyhradne praktickym 
potrebam ctenarstva cesko-americkeho. 

Zatouziv vsak K. Jonas po navsteve vlasti, predal-hned po vydanl prvni
ho cisla zmineneho rnesicniku-redakci "Slavie" llplne Vacl. Snajdrovi a vypra
viI se do Evropy. 

Tehdy nebYllo zadne smlouvy mezi Spojenyrni Staty a Rakouskem, a arne
ricH vyslanci, JiN Bancroft v Berline, a Jan Jay ve V~clni, radili Jonasovi, aby 
se nevydaval ,pres hranice, dokud takova smlouva nebude uzavrena. To bylo 
v cervenci, a jednani 0 smlollvu zacalo az v zaH 1870.; smlouva 'pak konecne 
podepsana v cervenci 1871. Valka francouzsko-nernecka byla v pl'oudu, a Ka
rel Jonas opatl'iv si oclporuceni vyslance Jifiho Bancrofta kn generalnlmn stabu 
v Berline, c10stal prllvodni listy, ab~' co novinar americky provazeti mohl ne
meckou armadll na bojiste. ZdrZcl se nejak§ cas v Elsasu a Lotrinklich pri 
obleluini Strasbnrgu, TOhlu a l\Ict a po mnoh§ch nesnazich, dostav sc do Ver
saillu, setrval tam az do padu Pafize. Korespondence jeho z Francie mela yeli
kou cenu literarni hlavne pro SV011 korektnost' a vscstrannost', lec obeccnstvo 
cesko-amer. stranilo Francii, a ponevac1z J ouas nelilohl psat nd 0 porazkach 
Francouzu, nalezly se bidne charaktery, jez J oDl1se podezHvaly z toho, zc se za
prodal Nemcum. l\fnohe z korespondenci Jona~ovych vysly tcz v prekladu an
gli'ckem. 

Z Parlze vratil se Jonas do Lipska, odklldz jeste pred llzavrenim smlonvy 
odebral se do Prahy, ovsem na zaprenou. Tam vydal spisy: "Ponlzka Francie a 
jeji prIciny," "Zena ve spolecnosti lidske, zvlMite v Anglii a Americe," "Federace 
v Rakousku," a "Americka Federace a samosprava." 

Na zimu r. 1871. vratiol sc Karel Jonas do Ameriky, a v breznu zapocato 
s vydavanim "Amerika.na" jako tS'dennikn. Politikou se casopis ten nezabyval, 
ohlasck do sloupcu svYch n0prijimal; byl, jak jiz uvedeno, vcnovan praktickym 
potrebam ceskeho osadnictva v Ameri'ce. Ucinen takeprvni POkllS sc zasilanim 
listu toho jen predplatitehim; pokus ten se vsak nezc1aril. Jakmile totiz zasta
vena komukoli zasilka proto, ZC nezaslal predplatne, byl ohel\ na strese, a nezby-
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válo, než zasílat na ekanou a nechat bujeti tuto kletbu esko-amerického aso-

pisectva dále. Týdenníku toho vyšlo v Racin 33 ísel (poslední 21. listopadu

1872.), po té list byl prodán vydavatelovi "Omaha Bee," (Bee znamená vela)

Israelitovi Eduardovi Rosewatrovi, a v Omaze spojen s listem "Pokrokem Zá-

padu," kterýž potom redakcí Václava Šnajdra na poátku vycházel pod ohlave-

ním "Pokrok Západu a Amerikán," pozdji však jen pod názvem "Pokrok Zá-

padu." Též V. Šnajdr odebral se do Omahy. "Slavii" pi neúnavné píli a péi
Jonáš vedlo se znamenit a vzrostši v mohutný závod, mla rozhodný vliv na

všechen život národní a politický ve všech eských osadách v Americe.

^ KAREL JONAS,
vlastenecký Cech, spisovatel-noviná a politik.

Avšak nejen politického a národníiio rozvoje hledla si "Slavie." Bystré

oko Karla Jonáše zíralo též daleko do budoucnosti, co se týkalo otázek hospodá-

ských. "Hlete se zmocniti pozemk, dokud jsou levné," hímal každé chvíle, a

ti, kdož vážn rady jeho uposlechli, dnes mu blahoeí.—Soukrom studoval též

práva, obmýšleje složiti zkoušky právnické, kterýž úmysl mu napotomní innost'

politická zmaila. Le právnických svých vdomostí využitkoval na prospch
^svých racinských i kaledonských rodák, kteíž se ve všem na nho obraceli a
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valo, nez zasilat na eekanou a nechat bujeti tuto kletbu eesko-americkeho easo
pisectva dale. Tydenniku toho vyslo v Racine 33 eisel (posledni 21. listopadu 
1872.), po te list byl prodan vydavatelovi "Omaha Bee," (Bee znamena veela) 
Israelitovi Eduardovi Rosewatrovi, a v Omaze spojen s listem "Pokrokem Za
padu," kteryz potom redakci Vaclava Snajdra na poeatku vychazel pod ohlave
nlm "Pokrok Zapadu a Amerikan," pozdeji vsak jen pod nazvem "Pokrok Za
padu." Tez V. Snajdr odebral se do Omahy. "Slavii" pH neunavne pili a peei 
Jonasu vedlo se znamenite a vzrostsi v mohutny zavod, mela rozhodny vliv na 
-vsechen zivot narodnl a politicky ve vsech eeskych osadach v Americe. 

KAREL JON .. .\.S, 
YlasteneckY,CeCh, spisoyatel-noyimH a politik. 

Avsak nejen politickeho a wirodniho rozvoje hledela si "Slavie." Bystre 
oko Karla Jonase zlralo tez daleko do budoucnosti, co se tykalo otazek hospodar
skYch. t'Hled'te se zmocniti 'pozemku, dokud jsou levne," hrimal kazde chvile, a 
ti, kdoz vazne rady jeho uposlechli, dnes mu blahoreeL-Soukrome studoval tez 
prava, obmysleje sloziti zkousky pravnicke, kteryz umysl mu napotomm einnost' 
politicka zmarila. Lee pravnickych svych vedomo!)tl vyuzitkoval na prospech 

-svYch racinskfch i kaledonskych rQdaku, kterlz se ve vsem na neho obraceli a 
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jimž po všechna léta nezištn sloužil, hlavn vyhotovováním právních listin a p.

Povst' tato brzy se rozšíila nejen na stát Wisconsin, nýbrž na celý severozá-

pad, a Karel Jonáš byl asem petížen dotazy, žádostmi o porady a p, A a
nijak mu asu k tomu nevybývalo, pece ve smru tomto rodákm svým sv-
domit a zdarma posloužil.—Od smru mírn republikánského pešla "Slavie" r.

1872. (po druhé Grantov zemspráv) k opposici, podporujíc kandidaturu Hor.

Greeleyho, a od té doby pak hájila zásady demokratické. Z poátku tenástvo
reptalo, stotožujíc bezprávn demokracii s rebely jižními, le pero Jonášovo
zpsobilo ve veejném mínní takový obrat, že pi volb Grover Clevelanda r.

1884. eských republikán zbyla jen hrstka.

Roku 1873. mimo nadání zvítzila ve stát Wisconsinu demokracie s "far-

máem" A. H, Taylorem v ele. Karlu Jonášovi nabídnut úad depositního Mr-
ka pi státní pokladn se služným 1,500 dollar ron ; Jonáš však úadu toho

nepijal. Guvernér Taylor jmenoval ho lenem správního sboru reformní školy,

kterýž estný úad Jonáš po dva roky zastával. Roku 1876. vydal s bratrem
Bedichem první "Slovník esko-anglický i Anglicko-eský" v jedné knize.

Práce to obtížná, nebo nebylo tu pomcek žádných a konána, vedle redigování

listu, chvilkov. Tato práce však došla náležitého uznání a ocenní, a první toto

vydání, málem ti tisíce výtisk, rozebráno úpln. Téhož roku zvolen byl za

radního msta Racina, a když následujícího roku byl znova zvolen, zvolen byl

zárove pedsedou mstské rady. Roku 1878. vyšla prvn "Zlatá kniha pro
farmáe," spis o vnitních a zevnjších nemocích koní a všeho dobytka hospo-

dáského. Kniha ta vyšla v nkolika vydáních. Na podzim téhož roku navržen
demokraty do státního senátu, le poražen s celou kandidátní listinou, a on jedi-

ný mezi ostatními ml veliký poet hlas. Roku 1879. vydal "Americké právo,"

jež vyšlo prvn pod názvem "Zákony americké." Roku 1882. pak jako spis do-
plnný a rozšíený neslo název "Americké Právo." Je to sbírka zákon a výkla-

d právních, pro osadníky esko-americké zvlášt dležitých.

Téhož roku navržen znovu za státnílio senátora a zvolen vtšinou 600 hla-

s v okresu racinském, siln republikánském, a kandidoval na lístku demokra-
tickém. Vidno z toho, že estná innost' jeho byla uznávána, a byl již tehdy ve
veliké vážnosti u Amerian a oban jiné národnosti (eských hlas byla tu

špetka).

Následkem této politické innosti Karla Jonáše, ást' redakních prací

spadla na bedra bratra jeho Bedicha.
Roku 1884. sepsal a spolen s bratrem Bedichem vydal "Nový Tluma

Americký," ku snadnému a rychlému nauení se ei anglické, i pro jiné prakti-

cké poteby krajan amerických.

Toto vydání rozebráno letmo a od té doby dokavši se kniha ta snad již

desátého vydání, nechybí takoka v žádné rodin esko-americké. Spis tento

vnoval památce svých rodi.
V kampaních presidentských (r. 1884.) na žádost' demokratického výbo-

ru enil po stát Wisconsinu. R. 1885. od presidenta Grovera Clevelanda jme-
nován prvním eským konsulem v Praze.

V té dob již pracoval na novém "Slovníku esko-anglickém i anglicko-

eském" a nemohl proto nastoupiti úadu, dokud by díla toho nedokonil. Zatím
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jimz po vsechna leta nezi-stne slouzil, hlavne vyhotovovanfm pravnlch listin a p. 
Povest' tato brzy se rozsifila nejen na stat Wisconsin, nybrz na cely severoza
pad, a Karell Jonas byl casem pfetiz.en dotazy, Z{tdostmi 0 porady a ,po A ac 
nijak mu casu k tomu nevybyvalo, prece ve sIll'eru tomto rodakum svym sve
domite a zdarma poslouzil.-Od smeru mirne republikanskeho presla "Slavie" r. 
1872. (po druhe Grantove zemesprave) k opposici, podporujic kandidaturu Hor. 
Greeleyho, a od te do by 'pak hajila zasady demokrati,cke. Z pocatku ctenarstvo 
reptalo, stotoznujic be21praVne demokracii s rebely jiznimi, lec pero Jonasovo 
zpusobilo ve verejnem mineni takovy obrat, ze pri volbe Grover Clevelanda r. 
1884. ceskych re·publikanu zbyla jen hrstka. 

Roku 1873. mimo nadani zvitezi,la ve state Wisconsinn demokracie s "far
marem" A. H. Taylorem v cele. Karlu Jonasovi nabidnut urad depositniho kler
ka 'pfi statui pokladne se sluznfrm 1,500 dollarll rOCile; Jonas vsak uradu toho 
neprijal. Guverner Taylor jmenoval ho clenem spravniho sboru reformni skoly, 
kteryz cestny urad Jonas po dva roky zastaval. Roku 1876. vydal s bratrem 
Bedrichem prvni "Slovnik Cesko-anglicky i Anglicko-cesky-" v jedne knize. 
Prace to ubtiZna, nebot' nebylo tu pomllcek zadnych a konana, vedle redigovani 
listu, chvilkove. Tato prace vsak dosla naleziteho uznani a oceneni, a prvni toto 
vydani, malem tfi tisice vytisku, rozebrano u1plne. Tehoz roku zvolen byl za 
radniho mesta Raclla, a kdyz nasledlljrciho roku by! znova zvolen, zvolen byl 
zaroven pfedsedou mestske rady. Roku 1878. vysla prvne "ZIata kniha pro 
farmare," spis 0 vnitrnich a zevnejsichnemocich koni a vseho dobytka hospo
darskeho. Kniha ta vysla v nekolika vydanlch. Na podzim tehoz roku navrzen 
demokraty do statnlho senatu, lec ,porazen s celon kandidatni listinou, ac on jedi
TIfT mezi ostatnimi mel veliky pocet hlasu. Roku 1879. vydal "Americke pravo," 
jez vyslo prYDe pod nazvem "Zakony americke." Roku 1882. 'pak jako spis do
plneny a rozsireny neslo nazev "Americke Pravo." Je to sbirka zakonll a vfrkla
du pravDlch, pro osac1niky cesko-americke zvlaste dl'llezitYch. 

Tehoz roku navden znovu za statniho senatora a zvolen vetsinou 600 hla
su v okl'esu racinskem, silne republiblnskem, ac kandidoval TIa listku demokra
tickem. Vidno z toho, ze cestni cinnost' jeho byla uznav{ma, a byl jiz tehdy ve 
velike vaznosti l1 Americantl a obcam'l jine narodnosti (ceskych hlastl byla tu 
spetka). 

Nasledkem teto politicke cinnosti Karla Jonase, cast' redakcnich praci 
spadla na bedra bratra jeho Bedficha. 

Roku 1884. sepsal a spolccne s brat rem Bedl'ichem vydal "Novy Tlumac 
Americky," ku snadnemn a rychlemu naucen! se reci anglicke, i pro jine prakti
cke potrcby krajanu americkYch. 

Toto vydani rozebrano letmo a od te cloby cloekavsi se kniha ta snad jii 
desateho vydani, nechybi takofka v Z[tdne rocline ccsko-americke. Spis tcnto 
venoval pamatce svych rodict1. 

V kampanich presidentskych (1'. 1884.) na zadost' demokratickeho vybo
ru recnil po state Wisconsinn. R.] 885. od presidenta Grovera Clcvelanda jmc
novan prvnim ceskYro konsulem v Praze. 

V te dobe jii pracoval na novem "Slovniku ccsko-anglickem i anglicko
ceskem" a nemohl proto nastonpiti ufacln, dokud by dna toho nedokoncil. Zatim· 
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však rakouská vláda podala ve Washingtonu proti nmu námitky, poukazujíc

na nkdejší jeho protivládní innost' v Praze v letech studentských; avšak pre-

sident Grover Cleveland byl pevným : buto bude Karel Jonáš konsulem v Pra-

ze, anebo tam nebude konsul žádný. S druhé strany pedáci eští, na prvním mí-

st dr. Fr. Lad. Rieger, inili nátlak na vládu vídeskou, a ta konen odvolala

námitky. Karel Jonáš v prosinci r. 1886. odejel do ech. Po odjezdu jeho vy-

šel nového slovníku díl I. (esko-anglický), jenž hned došel rychlého odbytu.

Za svého úadování v Praze podnikl Karel Jonáš cestu do Itálie, a "Slavie" pi-

ANTOXIX KROUPA,
první Cech v Racin, "Wisconsin.

nesla jeho pkný cestopis. Nemén byly listy jeho, za doby prvního pražského

konsulátu do "Slavie" zasílané, pravými perlami prací literárních. V Praze též

sepsal k vyzvání washingtonské vlády nkolik velice obšírných pojednání náro-

dohospodáských, ovšem v jazyku anglickém; jmenujeme: "O eském cukro-

varnictví," "O lesnickém hospodáství v echách" a "O prmyslu pivovarském,"

jež vyšly tiskem ve sborníku konsulárních zpráv. Na první dva hospodáský
odbor asto se dosud odvolává. Konsulát pražský byl díve velice pokleslý ná-

sledkem neschopnosti jeho pedchdc, ale Jonáš za své innosti povznesl jej na
stupe první.
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vsak rakouska vlada podala ve "\Vashingtonu proti uemu namitky, poukazujic 
na nekdejsi jeho protivladni cinnost' v Praze v letech studentskych; avsak pre
sident Grover Cleveland byl pevnym : bud'to bude Karel Jonas konsulem v Pra
ze, anebo tam nebude konsul zadnY. S druhe strany predaci cesti, na prvnim mi
ste dr. Fr. Lad. Rieger, cinili uMIak na vladu videnskou, a ta konecne odvolala 
namitky. Karel Jonas v prosinci r. 1886. odejel do Cech. Po odjezdu jeho vy
sel noveho slovniku dil I. (cesko-anglicky), jenz hned dosel rychleho odbytu. 
Za sveho uradovani v Praze podnikl Karel Jonas cestu do Italie, a "Slavie" pfi-

AXTOXIX KRJUPA, 
pl'Ynf (\ch " Racine, ·Wisconsin. 

nesla jeho pekny cestopis. Nemene byly listy jeho, za doby prvniho prazskeho 
konsuIatu do "Slavie" zasilane, pravymi perlami praci literarnich. V Praze tez 
sepsal k vyzvani washingtonske vlady nekolik velice obsirnych pojednani naro
dohospodarskYch, ovsem v jazyku anglickem; jmenujeme: "0 ceskem cukro
varnictvi," "0 lesnickem hospodarstvi v Cechach" a "0 prnmyslu pivovarskem," 
jez vysly tiskem ve sborniku konsularnich zprav. Na prvni dva hospodarsky 
odbor casto se dosud odvolava. Konsulat prazsk$r byl drive velice poklesly na
sledkem neschopnosti jeho pfedchudcl1, ale Jonas za sve cinnosti povznesl jej na 
stu pen prvnl. 
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Hned po návratu svém (r. 1889.) do Ameriky, dal se K. Jonáš do práce

o dležitém spise "Bohemian Made Easy," praktický to návod k nauení se eské-

mu jazyku pro anglicky mluvící lid, a vnoval spis bývalému presidentu Grover

Clevelandovi. I tento spis šel rychle na odbyt, hlavn mezi jinonárodním ob-

chodnictvem a uitelstvem z osad, kde se tito stýkali s echy. Mnohého po-

chvalného uznání došlo proto Jonáše i od professor universitních. Kniha vy-

šla r. 1890., a tušíme, že te jest v trhu její tetí vydání.

Na podzim r. 1890. zvolen byl Jonáš za místoguvernéra státu Wisconsin a

pedsedal státnímu senátu. Po dvou letech (1892.) zvolen byl optn.

V ervenci r. 1892. dokpnil pepracování a nové vydání II. ásti "Slovní-

ku esko-anglického a anglicko-eského" (díl anglicko-eský).

Nové slovníky tyto péí Bedicha Jonáše byly již dokonalou prací typo-

grafického umní a potšitelným kontrastem u porovnání s vydáními prvnjšími.

Když pak byl Grover Cleveland po druhé zvolen presidentem, jmenován Jonáš

v beznu r. 1894. generálním konsulem Spoj. Stát v Petrohrad. Tam však ne-

pobyv ani rok, hlavn z ohled zdravotních, vymnil si generální konsulát petro-

hradský za pražský konsulát s Janem Karlem, o jehož jmenování do Prahy díve
všemocn se zasadil. Avšak, sotva že v úad v Praze se uvázal, vídeská vláda

zase tu byla s dívjšími námitkami proti nmu, pes to, že tam již ped tími

úadoval a pes veškeru oblibu, jaké tam požíval. Již ped odjezdem na Rus
z veliké a tolikaleté duševní námahy, síly jeho byly podlomeny. Zvlášt porucha

ivní byla patrnou. Le byla oprávnna nadje, že úplná zmna života vše to

zase napraví. A skuten vše neslo se tím smrem, až do katastrofy pražské

(druhých námitek Vídn proti jeho dosazení do Prahy). Tento neoekávaný
obrat jej zdrtil úpln. Vymniv pak místo své s konsulem krefeldským, nebyl to

již nkdejší Jonáš, plný bujaré síly a energie—duch jeho obesten byl mrákotou.

Možno smle íci: zamítnutí jeho vídeskou vládou skon jeho urychlilo.

Víde sice námitky své proti nmu odvolala, le bylo již pozd ; nebo v záchva-

tu šílenství zastelil se K. Jonáš v Krefeldu 15. ledna 1896. Cho jeho pak vyho-

vla vroucímu pání jeho, projevenému následujícími slovy : "Mám pání jedi-

né: být pochovánu v té drahé zemi eské, po níž tak horoucn jsem toužil a jíž

jsem vše obtoval". ... a pohbila ho na Olšanském hbitov v Praze. Na hrob
jeho dala zbudovati pkný pomník s pimeným nápisem (i hoejším jeho po-

sledním páním), na jehož temeni americký orel (emblém národní) s rozpjatýma

kídloma svdí o píslušnosti zesnulého k americké republice, jíž rovnž ás
svého vku obtoval a poctiv sloužil. Po smrti jeho, kteráž mezi amer. Cechy,

ale zvlášt v Racin zpsobila všeobecné hluboké pohnutí, uspoádaly tamní e-
ské sbory dstojnou smutení slavnost' v operní síni, jíž se nejen eská, nýbrž

i americká veejnost' súastnila. Žurnalistika anglická, nmecká i jinonárodní

vnovala mu v objemných láncích estné vzpomínky. Též eská žurnalistika,

zde i za moem, zachovala se k zesnulému estn a uznale. Po té eské sbory ra-

cinské a kaledonské zvolily mezi sebou výbor pomníkový, který dosud sbírá pí-

spvky na zízení dstojného pomníku Jonášovi v Racin, v míst blahodárné

jeho psobnosti. Výkaz z úadovny výkonného výboru pro postavení pomníku

K. Jonášovi ze dne 16. listopadu 1909. vykazuje 4,713 dollar, 39 cent.—Karel
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Hned po navratu svem (1'. 1889.) do Ameriky, dal se K. Jonas do prace 
o dulezitem spise "Bohemian :Made Easy," prakticky to navod k nauceni se eeske
mu jazyku pro anglicky mluvici lid, a venoval spis byvalemu presidentu Grover 
Clevelandovi. I tento spis sel rychle na odbyt, hlavne mezi jinonarodnim ob
chodnietvem a ucitelstvem z osad, kde se tito stykali s Cechy. l\fnoheho po
chvalneho uznani doslo proto J ollllse i od professori'l universitnich. Kniha vy
sla r. 1890., a tusime, ze ted' jest v trhu jeji treti vydani. 

Na podzim r. 1890. zvolen byl Jonas za mistoguvernera statu Wisconsin a 
predsedal statnimu senatu. Po dvou letech (1892.) zvolen byl opetne. 

V cervenci r. 1892. dokpneil prepracovani a nove vydani II. casti "Slovni
ku cesko-anglickeho a anglicko-eeskeho" (dB anglicko-eeskY). 

Nove slovniky tyto IJeei Bedricha Jonase byly jiz dokonalou praci typo
grafickeho umeni a potesitelnym kontrastem u porovmini s vydfmimi prvnejsimi. 
Kdyz pak byl Grover Cleveland po c1ruhe zvolen l>re.sidentern, jmenovan tJonas 
v breznu r. 1894. generalnim konsulem Spoj. Statu v Petrohrade. Tam vsak ne
pobyv ani rok, hlavne z ohledu zdravotnich, vymenil si generalni konsulat petro
hradsky za prazsky konsulat s Janem Karlem, 0 jehoz jmenovani do Prahy drive 
vsemocne se zasadil. Avsak, sotva ze v urad v Praze se uvazal, videnska vlada 
zase tu byla s drivejsimi namitkami proti nemu, pres to, ze tam jiz pred timi 
uradoval a pres veskeru oblibu, jake tam pozival. Jiz pred odjezdem na Rus 
z velike a tolikalete dusevni namahy, sily jeho byly podlomeny. Zvlaste porucha 
civni byla patrnou. Lee byla opravnena nadeje, ze uplna zmena zivota vse to 
zase napravi. A skutecne vse neslo se tim smerem, az do katastrofy prazske 
(druhych namitek Vidne proti jeho dosazeni do Prahy). Tento neocekavany 
obrat jej zclrtil uplne. Vymeniv pak misto sve s konsulem krefeldskS'rn, nebyl to 
jiz nekdejsi Jonas, plnSr bujare sily a energie-duch jeho obestren byl m1'akotou. 

1\lozno smele rici: zamitnuti jeho vic1enskou vladou skon jeho urychlilo. 
Videii sice namitky sve proti nemu odvolala, lee bylo jiz pozcle; nebot' v zachva
tu silenstvi zastrelil se K. Jonas v Krefeldn 15. lec1na 1896. Chot' jeho pak vyho
vela v1'oucimu prani jeho, p1'ojevenemu naslec1ujicimi sloyy: "~lam prani jec1i
ne: byt pochovanu v te c1rahe zerni ceske, po niz tak horoucne jsem touzil a jiz 
jsem vse obetoval" .... a pohrbila ho na Olsanskem hrbitove v Praze. Na hrobe 
jeho dala zbudovati pekny pomnik s prirnerenyrn napisem (i hOl'ejsirn jeho po
slednim pranim), na jehoz temeni americky orel (emblem narodni) s rozpjatyma 
kHdloma svedci 0 prislusnosti zesnuleho k amerieke republiee, jiz 1'ovnez cast' 
sveho veku obetoval a poctive slouzil. Po srnrti jeho, kteraz mezi arneI'. Cechy, 
ale zvlaste v Racine zpusobila vseobecne hluboke pohnuti, usporac1aly tamni ce
ske sbory diistojnou smutecni slavnost' v ope1'ni sini, jiz se nejen ceska, nybd 
i americka verejnost' sucastnila. Zurnalistika anglicka, ncmecka i jinonarodni 
venovala mu v objemnych cHmclch cestne vzpominky. Tez ceska zurnalistika, 
zde i za morem, zachovala se k zesnulemu cestne a uZllale. Po te ceske sbory 1'a
cinske a kaledonske zvolily mezi sebou vybor pornnikovy, ktery dosud sbira pfi
spevky na zHzeni diistojneho pomniku Jomlsovi v Racine, v miste blahodarne 
jeho piisobnosti. Vykaz z uradovny vykonneho vyboru pro postaveni pomniku 
K. Jonasovi ze dne 16. listopadu 1909. vykazuje 4,713 dollari'l, 39 cenhi.-Karel 
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Jonáš býval eníkem eským i anglickým pi nespoetných slavnostech a mani-

festacích—byl vbec vynikajícím zjevem na obzoru esko-americkém, jehož

pedasného skonu želel všechen eský lid v cizin. Karel Jonáš býval ale též

upímným a celým echem, jehož hlavním vodítkem v celém jeho život a pi
všech jeho podnicích a konání byla snaha jméno eské povznésti. Ano, touto

vznešenou snahou prodchnut byl jeho duch, a nízké duše, soudíce podle sebe,

podkládaly svým asem snahám a tužbám jeho sobeckých úel, a zlomyslnost'

taková zanechávala v srdci jeho jizvy nezacelitelné.

FRANT KORIZEK,

Racine, Wis. Nestor esko-amerického novináství.

Jakého znamenitého ovoce bylo by psobení jeho na rodné pd pineslo

národu, kdyby nebyl býval vyštván z vlasti? V cizin ovšem musil nejprve zdlou-

havýTn procesem zdomácnti, zakoeniti, nežli byl s to rozvinouti platnou in-
nost', a tato okolnost' dala ovšem životu jeho jinj' smr, ale od hlavní zásady

jeho pece nikdy jej neod\T*átila. Ta vine se jako zlatá ni celikým jeho živo-

tem, a té skuten také život svj v ob pinesl. V život esko-americkém
velmi mnoho vykonal v píin národního vývoje, od chabých poátk až do
doby jeho rozkvtu.
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Jonas byval recnikem ceskym i anglickym pri nespocetn$rch slavnostech a mani
festacich-byl vubec vynikajicim zjevem na obzoru cesko-americkem, jehoz 
predcasneho skonu zelel vsechen cesk5r lid v cizine. Karel Jonas byval ale tez 
uprimnjrn a celym Cechem, jehoz hlavnim voditkem v celem jeho zivote a pfi 
vsech jeho podnicich a konani byla snaha jmeno ceske povznesti. Ano, touto 
vznesenou snahou prodchnut byl jeho duch, ac nlzke duse, soudice podle sebe, 
podkladaly svym casem snaham a tllzbam jeho sobeckych l1celu, a zlomyslnost' 
takova zanechavala v srdci jeho jizvy nezacelitelne. 

FRAXT Koi1IzEK, 

Racine, ""'is. Xestor cesko-americkeho noyintHstyl. 

Jakeho znameniteho oyoce bylo by pusobeni jeho na rodne pude prineslo 
narodu, kdyby nebyl byval vystyan z vIasti? V cizine ovsem musil nejprve zdlou
hav)''ill procesem zdomacneti, zakoreniti, neili byl s to rozvinonti platnou cin
nost', a tato okolnost' dala ovsem zivotu jeho jin5r smer, ale od hlayni zasady 
jeho prece nikdy jej neodvratila. Ta vine se jako zlata nit' celickym jeho zivo
tem, a te skutecne take zivot svuj v obet' prines!. V zivote cesko-americkem 
velmi mnoho vykonal v pficine narodnlho vyvoje, or_ chab)'ch pocatku az do 
doby jeho rozkvetu. 
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Jonáš pak byl nejenom nejlepším esko-americkým praktickým literátem,

ale i nejšastnjším echem na kolbišti politickém. Jasn postehuje, že pist-

hovalému echu bez znalosti anglického jazyka v Americe nelze se povznésti na

úrove s lidem domorodým, povznesení takové sourodákm svým usnadnil spra-

cováním slovník, tluma atd., jež vyžadovaly píle a námahy veliké. Kdo z tch
tisíc ech amerických, kteí si tlumaem a slovníky angliinu bu již osvo-

jili, anebo osvojují, zváží ohromný rozmr tohoto podniku? Kolik z nich, tou-

ce v knihách tch, vzpomene tch bezpoetných nocí, jež probdl noviná a spi-

sovatel K. Jonáš nad úmornou prací tou?—Jonáš byl charakter šlechetný, ne-

zištný a obtavý, ducha nade vši všednost' povzneseného, a pece tak skromného

!

Jenom ten, kdo všechny jeho dobré vlastnosti z vlastního pozorování seznal, do-

vede ocenit tu velikou ztrátu, kterou amerití echové pedasným odchodem

jeho utrpli. — Byl to muž názor svobodomyslných, ale jeho svobodomyslnost'

neznala pohrdání a nenávisti a zloby vi svým krajanm pesvdení jiného.

Byl synem eské matky a miloval stejn všechny své bratry a sestry té spolené

naší matky—eské vlasti.

Bratr jeho, Bedich Jonáš, narodil se r. 1846. též v Malešov. Do Racina

pišel za bratrem Karlem r. 1865. "Slavii" vydával od r. 1868. do r. 1896., a byl

v posledním desítiletí inným jen redakn. Roku 1896. prodal svj díl v zá-

vod Gustavu Bedichu Reišlovi a Frant. Štnikovi, kterýmž již r. 1896. Joná-

šové byli njaký díl postoupili. (Štnika je rodem v Luži. Do Ameriky, a to

pímo do Racina, pišel r. 1865. U M. M. Ziky (Secor) pracoval po mnoho let,

až ho Jonášové vzali do tiskárny, kde byl pozdji dílovedoucím. Po té pomáhal

v písárn.)

Pozdji cho zvnlého Karla Jonáše prodala též svj díl, a to Janu Eliá-

šovi, tedy když už Bedich v závod nebyl. Štnika v málo týdnech vyprodal

svj díl Janu Eliášovi a G. B. Reišlovi. Reišl pak ás svého dílu prodal (r,

1899.) Josefu J. Královi a konen zbytek svého dílu nedlouho ped svou smrtí

prodal Josefu Stehlíkovi. Josef Stehlík se narodil r. 1856. v Hrabšín u ásla-

vi. Pesídliv se s rodii svými pozdji do ernín u Zbraslavic, pibyl s nimi roku

1881. pímo do Racina. Tam pracoval v rozliných dílnách; pozdji nkolik ro-

k byl cestujícím jednatelem "Slavie." Spolenými majetníky "Slavie" pak byli:

Jan Eliáš, Josef J. Král a Josef Stehlík.

Loue se 29. ledna 1896. se tenái "Slavie," konil Bedich slovy svého

bratra Karla, jež tento ped odchodem na Rus v Racin napsal: "Peju Vám
všem hojného blaha, stálého zdraví, spokojenosti a statené mysli, když neod-

vratné zkoušky života se dostaví. Dkuji z té duše za pátelství mn vnované

a nesíslné laskavosti mn prokázané. Nikdy nechtl jsem se dopustiti vi
nikomu vdomé neb zúmyslné kivdy; a pakli nevdomky jsem komu ukivdil,

želím toho a prosím za odpuštní. Žijte blaze, drazí rodáci."

V lednu r. 1897. podnikl Bedich (jsa stižen rheumatismem, prsním ka-

tarem a ochromením pravé ruky) cestu za uzdravením do horkých lázní v San

Jacintu v jižní Kalifornii, pes New Orleans a Texas, se zastávkami v starém Me-

xiku. Po té (po lázeském léení) po pacifickém pobeží na sever do Oregonu

a potom nazpt pes Idaho, Utah a Colorado.
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Jonas pak byl ncjenom nejlepsim cesko-americkym praktickym literatem, 
ale i nejst'astnejsim Cechem na kolbisti politickem. Jasne postrehuje, ze priste
hovalemu Cechu bez znalosti anglickeho jazyka v Americe nelze se povznesti na 
uroven s lidem domorodyrn, povzneselli takove sourodakum svym usnadnil spra
covanim slovniku, tlumacu atd., jez vyzadovaly pile a ll{unahy velike. Kdo z tech 
tisicu Cechu americkych, ktefi si tlurnacem a slovniky anglicinn bud' jiz osvo
jili, anebo osvojuji, 'zvazl ohromny rozmer tohoto podniku ~ Kolik z nich, ctou
ce v knihach tech, vzpomene tech bezpocetnych noei, jez probd~H novinar a spi
sovatel K. Jonas nad umornou prac! tou ?-J onas byl charakter slechetny, ne
zistny a obetavy, ducha nade vsi vsedllost' povzneseneho, a prece tak skromneho ! 
J enom ten, kdo vseehny j€ho dobre vlastnosti z vlastlliho pozorovani seznal, do
vede oeenit tn velikou ztratu, kterou americti Cechove predcasnYm odehodem 
jeho utrpeli. - Byl to muz nazoru svobodomyslnych, ale jeho svobodomyslnost' 
neznala pohrdani a nelllivisti a zloby vuci svYrn krajanum presvedceni jineho. 
Byl SYllem ceske matlry a miloval stejne vseehny sve bratry a sestry te spolecne 
nasI matky-Ceske vlasti. 

Bratr jeho, Bedrich Jonas, llarodil se r. 1846. tez v 1\Ialesove. Do Raeina 
prisel za bratrem Karlem r. 1865. "Slavii" vydaval od r. 1868. do r. 1896., a byl 
v poslednim desitileti cinnym jen redakcne. Roku 1896. prodal svuj dil v za- . 
vode Gustavu Bedrichu Reislovi a Frant. Stenickovi, kterymz ji.z r. 1896. Jona
sove byli nejaky dil postoupili. (Stenicka je rodem v LuZi. Do Ameriky, a to 
primo do Racina, prisel r. 1865. U 1\1. 1\1. Ziky (Secor) praeoval po mnoho let, 
az ho J onasove vzali do tiskarny, kde byl pozdeji dilovedoucim. Po te pomahal 
v plsarne.) 

Pozdeji chot' zvecneleho Karla Jonase prodala tez svuj dil, a to Janu Elia
sovi, tedy kdyz uz Bedrieh v zavode neby!. Steniclm v malo tydnech vyprodal 
svuj dil Janu Eliasovi a G. B. Reislovi. Reisl pak cast' sveho dilu prodal (1'. 
1899.) Josefu J. Kr::1lovi a konecne zbytek sveho dnu lledlouho pred svou smrti 
prodal Josefu Stehlikovi. Josef Stehlik se narodil r. 1856. v Hrabesine u Casla
vi. Presidliv se s rodici svymi pozdeji do Cernin u Zbraslavic, pribyl s nimi roku 
188l. primo do Racina. Tam pracoval v rozlicllych dilnach; pozdeji nekolik ro
kii byl cestujicim jednatelem "Slavie." Spolecn5'rni majetniky "Slavie" pak byli: 
Jan Elias, Josef J. Kral a Josef Stehlik. 

Louce se 29. ledna 1896. se ctenafi "Slavie," koncil Bedfich slovy sveho 
bratra Karla, jez tento pred odehouem na Rus v Racine napsal: "Pfeju Vam 
vsem hojneho blaha, staleho zdravI, spokojenosti a statecne mysli, kdyz neod
vratne zkousky zivota se dostavi. Dekuji z te duse Za phitelstvi mne venovane 
a nescIslne Iaskavosti mne prokazane. Nikdy nechtel jsem so dopustiti vuci 
nikomu vedome neb 'zurnyslne- krivdy; a pakli nevedomky jsem komu uldivdil, 
zelim toho a prosim za odpusteni. 'Zijte blaze, drazi rodaci." 

V lednu r. 1897. podnikl Bedrich (jsa stizen rheumatismem, prsnim ka
tarem a ochromenim prave ruky) cestu za uzdravenim do horky-ch lazni v San 
Jacintu v jizni Kalifornii, pres New Orleans a Texas, se zastavkami v starem 1\fe
xiku. Po te (po lazenskem leceni) po pacifiekem pobrezi na sever do Oregonu 
a potom nazpet pres Idaho, Utah a Colorado. 
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Velmi obsáhlý a pouný cestopis jeho vycházel ve "Slavii" r. 1897, od

polovice ledna až do pozdních msíc letních. To byla poslední jeho práce žur-

nalistická. Žije nyní v Racin v písném ústranní. Na základ pesných infor-

mací mžeme positivn íci : Z tolikaleté unavující práce duševní i hmotné za-

choval si tolik, že pi své skromnosti tu skývu vezdejšího života na zbytek svého

žití má zajištnu. Jakékoli tlachy o domnlém bohatství B. Jonáše, jsou jen po-

šetilé výrony závistivých duší.

—

VOJTECH MASEK.

Akoliv pišli Gustav Bedich Reišl a Jos. Jií Král pozdji do Eacina,

chceme jich struným životopisem zakoniti djiny eských racinských pistho-

valc a djiny asopisu "Slavie."

Gustav Bedich Reišl se narodil 30. dubna 1855. v Praze. V Plzni, kamž

se rodie jeho z Prahy odsthovali, chodil do obecné školy, po té do nižšího gy-

mnasia. Stráviv pak jeden rok v uitelském evangelickém seminái ve Staré

Tšav, v Pruském Slezsku, vstoupil r. 1869. za uedníka do tiskárny J. K. Porta

v Plzni. Roku 1873. byl pozván švagrem sv3'm, Fr. B Zdrbkem, tehdy redakto-

rem "Pokroku Západu" v Omaze, v Nebrasee, do zmínného msta, kde sázel, zá-

rove do listu pispívaje. Roku 1874. odjel do Chicaga, kde dostal hned za-
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Velmi obsahly a poucny cestopis jeho vychazel ve "Slavii" r. 1897. od 
polovice ledna az do pozdnich mesicu letnich. To byla posledni jeho prace zur
nalisticka. Zije nyni v Racine v prIsnem ustrannl. Na zaklade presnych infor
maci muzeme positivne rIci: Z tolikalete unavujici prace dusevni i hmotne za
choval si tolik, ze pfi sve skromnosti tn skyvu vezdejsiho zivota na zbytek sveho 
ziti ma zajistenu. Jakekoli tlachy 0 domnclem bohatstvi B. Jonase, jsou jen po
setiIe vyrony zav]stivych dusi.-

YOJTECH ~lASEK. 

Ackdliv prisIi Gustav Bedfich Reisl a Jos. Jifi Kral pozdeji do Racina, 
chceme jich strucnYm zivotopisem zakonciti dejiny ceskS'ch racinskych pfisteho
valcu a dejiny casopisu "Slavie." 

Gustav Bedfich Eeisl se narodil 30. dubna 1855. v Praze. V Plzni, kamz 
se rodice jeho z Prahy odstehovali, chodil do obecne skoly, po te do nizsiho gy
mnasia. Straviv pak jeden rok v ucitelskem evangelickem semimlri ve Stare 
Tsave, v Pruskem Slezsku, ystoupil r. 1869. za ucednika do tiskarny J. K. Porta 
v Plzni. Roku 1873. byl pozvan svagrem svym, Fr. B Zdrubkem, tebdy redakto
rem "Pokroku Zapadu" v Omaze, v Nebrasce, do zmineneho mesta, kde sazel, za
roven do listu prispivaje. Roku 1874. odjel do Chicaga, kde dostal hned za-
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mstnání v tiskárn Aug. Geringera; po založení "Svornosti" r. 1875. pak stal se

brzo jejím spolupracovníkem. Pozdji byl též redaktorem "Ducha asu" a "e-
sko-americkéko Sokola." Zárove pracoval piln v eských spolcích, hlavn jsa

velmi inným lenem "Sokola." Peložil "Otec La Ruin," "Dva sirotci" a jiné

povídky a vyuoval v eských svobodomyslných nedlních školách v Chicagu.

Roku 1883. ujal se redakce "Slavie" a roku 1890. vzali ho bratí Jonášové za

spolumaj etnika. Zárove vyuoval eské dítky v nedlní svob. škole v Caledo-

nii. Zemel v Racin 3, dubna r. 1899. Byl lovkem tichým, mužem skrom-

JAN BORECKY,
eský národní pracovník a vlastenec.

ným, echem upímným a pracovníkem pilným, a v povaze a zásadách pevným
nebyl. Miloval rod svj a dítky, které rád vyuoval.

—

Nástupce jeho, Josef Jií Král, narozený 15. íjna r. 1870. v Louiné u
Plánice, vystudoval v Klatovech reální gymnasium. Do Ameriky pijel 24. srpna

1889. Nejprve se usadil v Chicagu, po té od roku 1890. do r. 1892. studoval prá-

va na universit v Ann Arbor v Michiganu. Po té redigoval "Dennici Novov-
ku" v Clevelandu. Dne 1. íjna r. 1894. uvázal se v redakci "Slavie." Roku
1899., po smrti Reišlov, stal se pale spolumajetníkem listu toho, jenž poal vy-

cházet od kvtna r. 1898. jako dvoutýdenník. Byl také literárn inným.
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mestnani v tiskarne Aug. Geringera; po zalozcni "Svornosti" r. 1875. pak stal se 
brzo jejim spolupracovnikem. .Pozdeji byl tez redaktorem "Ducha Casu" a "Ce
sko-americkeho Sokola." Zaroven pracoval pilne v ceskych spolcfch, hlavne jsa 
velmi cinnYm clenem "Sokola." Prelozil "Otec La Ruine," "Dva sirotci" a jine 
povidky a vyucoval v ceskych svobodomyslnych nedelnich skoIach v Chicagu. 
Roku 1883. ujal se redakce "Slavie" a roku 1890. vzali ho bratN Jonasove za 
spolumajctnika. Zaroveii vyucoval ceske ditky v nedelni svob. skole v Caledo
nii. Zemrel v Racine 3. dubna r. 1899. Byl clovekem tichym, muzem skrom-

.TAN nORECK\", 
ccsky narodnf praconlfk a vlastcncc. 

nym, Cechem uprimnym a pracoynikem pilnY'm, ac v povaze a zasadach pevnym 
nebyl. ~liloval rod svuj a ditky, ktere ritd vyucoval.-

Nastupce jeho, Josef Jifi Ifrul, narozcny 15. fijna r. 1870. v Lou.zne u 
PUmice, vystudoval v Klatovech reitlni gymnasium. Do Ameriky prijel 24. srpna 
1889. Nejprve se usadil v Chicagu, po te od roku 1890. do r. 1892. studoval pra
va na universite v Ann Arbor v 1IIichiganu. Po te rcdigoval "Dennici Novove
ku" v Clevelandu. Dne 1. fijna r. 1894. uvuzal se v rcdakci "Slavie." Roku 
1899., po smrti Reislove, stal se paIc spolumajetnikem listu tallo, jenz pocal vy
chazet od kvetna r. 1898. jako dvoutYdennik. Byl take literarne cinnym. 
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Roku 1899. vydal v Eaein první díl "Amerického práva," obsahující pt
oddlení: právo státní, obanské, rodinné, pozemkové a zákony o veejných po-

zemcích. V knize "Clever Tales," v Boston, r. 1896., vyšel jeho peklad Arbeso-

va romanetta "Newtonv mozek" a povídky "Pod šeíkovým keem." Do angli-

ckých sborník napsal pes dvacet rozprav, z nichž nejdležitjší je obšírná

rozprava o eských národních písních
—

"Bohemian Popular Poetry and Music"

a životopis Bedicha Smetany. Mimo to psal životopisy eských a jinoslovan-

JAN KAREL,
býval}' konsu] v Praze.

ských spisovatel pro 3. vydání "Johnson's Universaly Cyelopaedia." Do "Du-

cha asu" napsal "Víra a vda," deset svobodomyslných rozprav.—V pítomné

dob dlí Jií Král v Chicagu a jest redaktorem sociáln-demokratického listu

"Spravedlnost'."

V srpnu r. 1898. pibrán ješt za spoluredaktora "Slavie" Frant. emus.
Narodil se r. 1851. v Praze, kdež absolvoval vyšší reálku. Do Ameriky pibyl

v ervenci r. 1881. a to do New Yorku, kdež vstoupil do redakce "Dlnických

List." Pobyv tam až do bezna 1882., odejel do Chicaga k "Svornosti." V kvt-
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Roku 1899. vydal v Racine pl'vni cliI "Amel'ickeho pl'uva," obsahujici pet 
oddeleni: pravo statni, obcanske, rodinne, pozemkove a zakony 0 verejnych po
zemcicb. V lmize "Clever Tales," v Boston, r. 1896., vysel jcho preklad Arbeso
va romanetta "Newtonuv rnozek" a povidky "Pod serikovyrn kerem." Do angli
ckych sborniku napsal pres . dvacet rozprav, z nichz nejdiUezitejsi je obsirml 
rozprava 0 ceskych narodnich pisnich-"Bohernian Popular Poctry and :Music" 
a zivotopis Bedricha Smetany. Mirno to psal zivotopisy ceskych a jinoslovan-

.1AX KAREL, 

byyaly konsul v Praze. 

sky-ch spisovatelu pro 3. vydfmi "Johnson's- Universaly Cyclopaedia." Do "Du
cha Casu" napsal "Vira a veda," deset svobodomyslnych rozprav.-V pritomne 
dobe dli Jifi Kral v Chicagu a jest redaktorem socialne-demokratickeho listu 
"Spravedlnost' ." 

V srpnu r. 1898. pribran jeste za spoluredaktora "Slavie" Frant. Cemus. 
Narodil se r. 1851. v Praze, kdez absolvoval vyssi realku. Do Ameriky pribyl 
v cervenci r. 1881. a to do ~ew Yorku, kdez vstoupil do redakce "Delnickych 
Listu." Pobyv tam az do bfezna 1882., odejel do Chicaga k "Svornosti." V kvet-
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nu r. 1886. stal se spoluredaktorem "Chicažských List." Roku 1887. poal
s Hugonem Chotkem vydávat humoristický list "Paleek," jenž ale pro nedosta-

tek penz záhy zanikl. Po té pracoval opt u "Chicažských List" až do jich

zániku. Roku 1894. ujal se redakce "Domácnosti" v Milwaukee, kteréž místo

spravoval po nkolik rok. Po té vydával v Mihfaukee "Vlastimila," jenž po

9. msících zanikl. Cesta jeho života v Americe je trnitá, a údlem jest mu utr-

pení a zklamání.

Nejstarší spolek v Racin byla 3. bezna r. 1861. založená "Slovanská

Lípa," která se dne 2. ledna 1876. spojila se "Sokolem," jenž tam byl založen r.

1875. Ze slouení toho vznikla "Národní Jednota," jež dosud psobí. Spolek

tento, v Racin nejmohutnjší a nejstarší, schází se v síni "Odd Fellows" a hraje

divadlo asi dvakráte do roka.

Na poátku let šedesátých založen tam ochotnický spolek, který poádal
první frašku : "Jeden z nás se musí oženit." Úinkovali : Vojta Mašek, slena
Kristina Koízkova, pozdji cho Karla Jonáše a Jan Pibyl (nyní v Chicagu).

Pedstavení dávalo se na poest' Františka Mráka a Jana Bárty Letovského,

kteí chystali se na cestu na Amur, kde mli spolen s ruským jednatelem,

hrabtem Ivanem Malinovským, vyhledati nejlepší pozemky pro esko-americké

vysthovalce. (Viz: "Jan Bárta Letovský—lowa City ve státu lowa.")

I pijeli hosté z Milwaukee, Caledonie, Rochesteru, Waterfordu, ano i z

Watertownu a Manitowocu, a bylo tolik Cech v Racin, že Ameriané myslili,

že se koná njaký eský snm.
Roku 1866. zarazili tamní Cechové pvecký sbor "Hlahol," kterýž však

—

jako vtšina pveckých sbor v eské Americe—po roce se rozešel.

V Racin je též ád "Slavie" C. S. P. S., který byl založen 24. února 1884.

Dne 17. ledna r. 1887. byl tam založen opt pvecký sbor "Lyra." Mimo to je

v Racin "Tlocviná Jednota Sokol Mladoech," založená 4. bezna 1890., která

si postavila na Lincolnov ulici Sokolovnu a zbudovala v ní malé jevišt. Dále

je tam spolek "Palma lásky" (Jednota eských dam), založený 22. ervna 1890.;

"Družina vlastenek" (S. P. J.), založ. 27. února 1898.; sbor "Barbora Pitteová"

(J. . D.), založ. 20. listopadu 1898.; sbor "Marta Washington," íslo I. "esko-

amerických Žen a Dívek," zal. 5. ervna 1898., který nejsa lenem žádné Jednoty,

je pouze lokální a vzdlávací a podprný; "tenáská Beseda," odbor "Tl.

Jednoty Mladoech," a Dvr "Vojta Náprstek" (eští lesníci), založený dne 8.

ervence 1895. "tenáská Beseda," kteráž se schází v síni sboru "Mladoech,"

sestává ze len obého pohlaví a poádá obasné deklamatorní zábavy.

—

echové katolití poali se v Racin, Wis., pozdji organisovati. Vysta-

vli si kostel, zasvcený sv. Janu Nepom. a faru teprve r. 1896. (obé cihlové)

na High ulici, kde stojí též chrámeek presbyterních ech.
Do katol. eské školy chodí 94 dítky.

Dne 12. listopadu zmínného roku bylo svcení základního kamene chrá-

mu sv Jana Nepom. a již v lednu r. 1897. byly v nm bohoslužby.
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nu r. 1886. stal se spolnredaktorem "Chicazskych Listu." Roku 1887. pocal 
s Hugonern Chotkem vydavat humoristicky list "Palecek," jenz ale pro nedosta
tek penez zahy zanikl. Po te pracoval opet u "Chicazskych Listll" aZ do jich 
zaniku. Roku 1894. ujal se redakce "Domacnosti" V :Milwaukee, kterez misto 
spravoval po nekolik rokiL Po te vydaval v Mih"aukee "Vlastimila," jenz po 
9. meslclch zanikl. Cesta jeho zivota v Americe je trnita, a lldelern jest mu utr
penl a zklamani. 

----0----

N ejstarsl spolek v Racine byla 3. brezna 1'. 1861. zalozena "Slovanska 
Lipa," ktua se dne 2. ledna 1876. spojila se "Sokolern," jenz tam byl zalozen r. 
1875. Ze slouceni toho vznikla "Narodni Jednota," jez do sud pus obi. Spolek 
tento, v Racine nejmohutnejsl a nejstarsl, schazl se v sini "Odd Fellows" a hraje 
divadlo asi dvakrate do roka. 

Na pocatku let sedesatych zalozen tarn ochotnicky spolek, ktery poradal 
prvnl frasku: "Jeden z nas se mus! ozenit." Ucinkovali: Vojta Masek, slecna 
Kristina Korizkova, pozdeji chot' Karla J onase a Jan Pribyl (nynl v Chicagu). 
Predstaveni davalo se na pocest' Frantiska Mracka a Jana Barty Letovskeho, 
ktefi chystali se na cestu na Amur, kde IDeli spolecne s ruskym jednatelem, 
hrabetem Ivanern Malinovskyrn, vyhledati nejlepsi poz.ernky pro cesko-americke 
vystehovalce. (Viz: "Jan Barta Letovsky-Iowa City ve statu Iowa.") 

I prijeli hoste z Milwaukee, Caledonie, Rochesteru, Waterfordu, ano i z 
Watertownu a l\1anitowocu, a bylo tolik Cechu v Racine, ze Americane myslili, 
ze se kona nejak,)r cesky snem. 

Boku 1866. zarazili tamni Cechove pevecky sbor "Hlahol," kteryz vsak
jako vetSina peveck,)'ch sborll v ceske Americe-po roce se rozesel. 

V Racine je tez rad "Slavie" C . .s. P. S., ktery byl zalozen 24. unora 1884. 
Dne 17. ledna r. 1887. byl tam zalozen opet peveck,)r sbor "Lyra." l\1imo to je 
v Racine "Telocvicna J ednota Sokol l\Ilaclocech," zalozena 4. brezna 1890., ktera 
si postavila na Lincolnove ulici Sokolovnu a zbudovala v ni male jeviste. Dale 
je tarn spolek "Palma lasky" (J ednota ceskych dam), zalozeny 22. cervna 1890.; 
"Druzina vlastenek" (S. P. J.), zaloz. 27. unora 1898.; sbor "Barbora Pitteova" 
(J. C. D.), zaloz. 20. listopadu 1898.; sbor ":l\1arta \Vashington," cislo 1. "Cesko
americk:}'ch Zen a Divek," zal. 5. cervna 1898., ktel')T nejsa clenem zadne Jednoty, 
je pouze 10ka1nl a vzdelavaci a podpurny; "Cten{d'ska Beseda," odbor "Tel. 
J ednoty ~Iladocech," a DVllr "Vojta N aprstek" (Cest! lesnici), zalozeny dne 8. 
cervence 1895. "Ctenarska Bcseda," ktera.z se schazi v sini sboru "l\Iladocech," 
sestava ze cIcntl obeho pohlavi a porada obcasne deklamatorni zabavy.-

----0----

Cechove katolicti pocali se v Racine, ,Vis., pozcleji organisovati. Vysta
veli si kostel, zasvecen,)r sv. ,Tanu Nepom. a faru teprve r. 1896. (obe cihIove) 
na High nIic], kde stoji tez chr{tmecck presbytcrnich CcchiL 

Do lmtol. ceske skoly chodi 94 ditky. 
Dne ] 2. listopadu zmlneneho roku b~rlo svcceni ziiIdadniho kamene cbra· 

mIl sV" Jan~ Nepom. a jiz v lcclnn r. 1897. byly v 11em bohosIuzby. 
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Ped tím chodili eští katolíci do irského kostela sv. Patrika (dva roky),

po té do nmeckého kostela sv. Josefa.

Spolk esko-katol. je pi osad sv. Jana Nepom. nkolik a to:

Spolek sv. Jana Nepom. (I. . É. K. Ú. J.), spolek Rytí sv. Václava,

spolek sv. Anny, spolek sv. Anežky a Oltání spolek Bl. Panny Marie.

eských katol. rodin je tam na 50.

Prvním duchovním eským správcem katol. Cech v Racin byl P. Karel

Žíla, jenž se narodil 30. ervence r, 1875. v Libticích u Strakonic a byl na

knžství vysvcen v ím 4. ervna 1898. Do Racina pišel 15 listopadu téhož

roku. V ervenci 1903. pak dosazen do osady sv. Václava v Milwaukee a du-

chovním správcem osady sv. Jana v Racin ustanovem P. Fr. Kabelka, bývalý

fará osady sv. Václava v Milwaukee.

Po nm krátký as byl tam duchovním správcem P. A. J. Nováek. Nyní

ídí osadu tu P. J. "Weiler.

Též je v Racin eská církev evangelická—presbyterní sbor esko-morav-

ských bratí—jenž se ustavil dne 25. dubna roku 1891. Téhož dne a roku byl

pijat do svazku presbyterní církve.

Roku 1892. byl vystavn kostel a r. 189-4. vystavna fara a škola na ulici

High, Sbor ítá 55 kommunikant a asi 100 dítek v nedlní škole.

Prvním kazatelem stal se tam pastor Josef Ben, jenž se narodil r. 1869.

v Netebicích u Nymburka. Studoval gymnasium v Kolín, bohosloví v Ameri-

ce, a byl ordinován 26. dubna 1891. —
Ve mst Racin, jež má 30,000 obyvatel, žije asi 260 eských rodin. Je

to isté a pkné msto. Má velké továrny na vyrábní farmáského náadí a

jest dobrým trhem na obilí. Leží u jezera michiganského a vzdáleno jest pouze

25 anglických mil od Milwaukee. —

8 mil od Racina leží na západním behu michiganského jezera již zmínná
bohatá eská osada

CALEDONIA,

kde žije 300 eských a moravských rodin a kde se usadili koncem roku 1850.

Jan Posler a Frant. Josef Andrle.

Posler se narodil 1. listopadu 1823. v Luži a pibyl do Spojených Stát
v záí zmínného roku. Pobyv v Caledonii krátký as, odsthoval se do okresu

Linn, ve státu lowa, odkudž pozdji se odebral do státu Missouri. Žil tam na
svém pozemku u Cainesville v okresu Harrison ješt r. 1901. Prodlal jako do-

brovolník obanskou válku.

Anderle se narodil 24. dubna r. 1820. také v Luži. Žil v Caledonii nko-
lik rok, po té se odebral do ech, kde zemel.

—

Na zaátku roku 1851. pišel za nimi jich krajan, Václav Mazánek, který

pozdji z Caledonie se odsthoval do lovfy, kde zemel.

—
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Pred tim chodili cest! katollci do irskeho kostela sv. Patrika Cdva roky), 
po te do nemeckeho kostela sv. J osefa. 

Spolkfl cesko-katol. je pri osade sv. Jana Nepom. nekolik a to: 

Spolek sv. Jana Nepom. CI. C. R. K. U. J.), spolek Rytiffl sv. Vaclava, 
spolek sv. Anny, spolek sv. Anezky a Olbirni spolek Bl. Panny l\1arie. 

Ceskf'ch katol. rodin je tam na 50. 

Prvnim duchovnim eeskym spra,Ycem katol. Cechu. v Racine byl P. Karel 
Zila, jenz se narodil 30. cervence r. 1875. v Libeticich u Strakonic a byl na 
knezstvi vysvecen v Rime 4. eervna 1898. Do Racina prisel 15 listopadu tehoz 
roku. V c8rvenci 1903. pak dosazen do osady sv. Vaclava v :J1ilwaukee a du
chovnim spravcem osady sv. Jana v Racine ustanovem P. Fr. Kabelka, byvaly 
farar osady sv. Va clava v :JIilwaukee. 

Po nem kratky cas byl tam cluchovnim spravcem P. A. J. Novacek. ~yni 

rIdi.osadu tu P. J. Weiler. 
Tez je v Racine ceska cirkev evangelicka-presbyterni sbor cesko-morav

skych bratfi-jenz se ustavil dne 25. dubna roku 1891. Tehoz dne a roku byl 
prijat do svazku presbyterni cirkve. 

Roku 1892. byl vystaven kostel a r. 1894. vystavena fara a skola na ulici 
High. Sbor efta 55 kommunikantu. a asi 100 ditek v Ledelni skole. 

Prvnim kazatelem rtal se tam pastor Josef Bren, jenz se narodil r. 1869. 
v Netrebieich u Nymburka. Studoval g~'mnasium y Koline, bohoslovi v Ameri
ce, a byl ordinovan 26. dubna 1891. -' 

Ve meste Racine, jez rna 30,000 obyvatehl, zije asi ~60 eeskS'ch rodin. Je 
to ciste a pekne mesto. 1\1a velke tovarny na vyrabenl farmarskeho naradl a 
jest dobrym trhem na obili. Leii u jezera michigallskeho a vzdaleno jest pouze 
25 anglickych mil od :l\Iilwaukee. -

----0----

8 mil od Racina lezi na zapadnim brehu michiganskeho jezera jiz zminena 
bohata ceska osada -

CALEDONIA, 

kde zije 300 ceskych a moravskfch rodin a kde se usadili koncem roku 1850. 
Jan Posler a Frant. Josef Andrle. 

Posler se narodil 1. listopadu 1823. v Luzi a pribyl do Spojenych Statu 
v zarI zmineneho roku. Pobyv v Caledonii kratky cas, odstehoval se do okresu 
Linn, ve statu Iowa, odkudz pozdeji se odebral do statu :i\Iissouri. Zil tam na 
svem pozemku u Cainesville v okresu Harrison jeste r. 1901. Prodelal jako do
brovolnik obcanskou vaIku. 

Anderle se narodil 24. dubna r. 1820. take v Luzi. Zil v Caledonii neko
lik roku., po te se odebral do Cech, kde zemrel.-

Na zacatku roku 1851. prisel za nimi jich kraja~, Vaclav l\1azanek, ktery 
pozdeji z Caledonie se odstehoval do Iowy, kde zemrel.-
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Koku 1852, pišli: Jan Houdek z Chocn, zemelý Josef Mikulecký ze

Sloupnice, zvnlá Kateina Klofandová s dvma syny z Vysokého Mýta, Vá-

clav Kroulík též z Mýta, jenž brzy po svém píchodu pišel o život zabitím,

František a Jan Dakové ze Stítže u Litomyšle, zemelí již Josef Gaberhel,

Jan Stíteský z Dolního Újezdu, Daniel Stíteský z Kadimi u Luze a Jan Zitko,

který se narodil 1. ledna r. 1800. v Chrudimi a zemel r. 1876. v St. Louis.

Jeho syn Josef, také z Chrudimi, žil též v St. Louis, kdež ml klempískou dílnu.

Skonil sebevraždou.

Roku 1853. se usadili na pozemcích v Caledonii : Jan Gregor z Vodhrad
u Litomyšle, Matj Zika (otec racinského továrníka) ze Strakonic, František

Nechuta se syny Františkem a Karlem, Jan a Josef Polákové^ Frant. Toll a

Frant. Eyák (všiclmi z Borotína na Morav), Jan Bureš z Chocn a bratí An-

tonín a Jan Novákové a Frant. Nechuta Trávníek, všichni již zesnulí.

Jan Novák se narodil 1. bezna r. 1819. v Petrovicích u Tábora. Vyuiv
se hmíištví, strávil deset let v cizin, nejvíce v Uhrách, Po smrti otcov stal

se mistrem a oženiv se s Annou Sloup-Váchalovou z Domažlic, vysthoval se v

srpnu r. 1853. do Ameriky a usadil se v Caledonii. Hmístvím, kácením stro-

m, dláním díví a hrou na harfu živil svou rodinu. Pozdji zanechav hrní-
ství, oddal se zcela rolnictví a domohl se slušného blahobytu. Novák byl bystré-

ho rozumu, muž dmyslný a prozíravý. Vlastní silou a piln3'm tením užitených

knih nabyl všestranného vzdlání. Byl též básníkem—samoukem—zásad svobo-

domyslných. Zemel 19. února 1903. Jeho bratr Antonín zemel r. 1900,

Nechuta Trávníek (nar. 24. záí 1813. v Borotín na Morav) setrval v

Caledonii až do r. 1870., kdy se pesthoval na farmu u Ely v okresu Linn, v

low, a bydlil tam až do r. 1890. Po té se odsthoval na svj pozemek poblíž

Bolivar v okresu Polk, v ]\Iissouri. Tam zemel dne 22. bezna 1901. Jsa od

mládí pilný tená, inl v mnohých oborech znané vdomosti a byl pln origi-

nelních názor. Písmo svaté znal podrobn, a v jeho pkné knihovn bylo také

šest dobe zachovalých svazk šestidílné Bible králické, jakož i jiné cenné bratr-

ské spisy, z nichž nkteré byly pes 400 let staré.

Na jeho farm v Caledonii peložil básník Jos. V. Sládek v dob, když mu
pátelství tohoto upímného srdce bylo skuten poteba, Longfellovu "Píse o

Hiawat."

—

Vtší nával pisthovalectva nastal r. 1854. Roku toho pibylo do Cale-

donie asi 30 ech, z nichž zasluhují zmínky tém všichni již zemelí: Bedich
Peklo z Domažlic, Jan Zachar a Jan Jeništa (se syny Janem, Matjem a Jose-

fem) z Vodrad, Josef Smetana se synem Josefem z Borové u Litomyšle, Václav

Stíteský z Mentour u Mýta, Jos. Stíteský (puška) ze Širokého Dolu u Po-

liky, Frant. Kubík ze Džbánova, Jan Trucha a Jan Houdek z Brandýsa n. Orli-

cí, Vavinec Velfl a syn Josef z Borovan u Budjovic, Antonín a Jan Stránský z

Chocn, Ignác a Václav Šouba z Brandýsa n. Orlicí a Jan Huderle, Frant, Šplí-

chal a Jan Eliáš ze Sloupnice,

Eliáš, který se narodil r. 1827, ve Sloupnici, zemel dne 19. dubna 1875.

v Caledonii. S ním souasn pijel jeho otec Jan (dd pítomného vydavatele

"Slavie"), kterýž se narodil r. 1799. též ve Sloupnici, Zemel v Caledonii r. 1871.
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Roku 1852. prisli: Jan Houdek z Chocne, zemrely Josef J\iikulecky ze 
Sloupnice, zvecnela Katerina Klofandova s dvema syny z Vysokeho Myta, Va
clay Kroullk tez z J\lyta, jenz brzy po svem pfichodu prisel 0 zivot zabitim, 
Frantisek a Jan Dankove ze Strlteze n Litomysle, zemreli jiz Josef Gaberhel, 
Jan StHtesky z Dolniho Ujezdu, Daniel StHtesky z Radimi u I.Juze a Jan Zitko, 
kterj'r se narodil 1. ledna r. "1800. v Chrudirni a zemrel r. 1876. v St. Louisu. 
Jeho syn Josef, take z Chrudimi, zil tez v St. Louisu, kdez mel klempirskou dilnu. 
Skoncil sebevrazdou. 

Roku 1853. se usadili na pozemcich v Caledonii : Jan Gregor z Vodehrad 
u Litomysle, J\Iatej Zika (otee raeinskeho toY{trnika) ze Strakonic, Frantisek 
Nechuta se syny Frantiskem a Karlem, Jan a Josef Polakove~ Frant. Toll a 
Frant. Rynak (vsiclmi z Borotina na J\'Iorave) , Jan Bures z Chocne a bratH An
tonin a J"an NOY3kove a Frant. Neehuta TravnicekJ vsichni jiz zesnuli. 

Jan Novak se narodil 1. brezna r. 1819. v Petrovicieh u Tftbora. Vyuciv 
se hrnc!h;tv!, stravil deset let v eizine, nejv!ce v Uhrach. Po smrti otcove stal 
se mistrem a ozeniv se s Annou Sloup-Vaehalovou z Domazlic, vystehoval se v 
srpnu r. 1853. do Ameriky a usadil se v Caledonii. Hr.neirstvim, kacenim stro- I 

mu, delanim dfivi a hron na harfu zivil svou rodinu. Pozdeji zanechav hrncir
stYl, oddul se zcela rolnictvl a domohl se slnsneho blahobytu. Novak byl bystre
ho rozumu, muz dfullyslny a prozira vy. Vlastni silon a pilnym etenim uzitecnych 
lmih nabyl vsestranneho vzdelani. Byl tez basnikem-samonkem-zasad svobo
domyslnS·ch. Zemrel 19. {mora 1903. Jeho bratr Alltonin zemrel r. 1900. 

Nechuta Travnicek (nar. 24. zafi 1813. v Borotine na J\lorave) setryal v 
Caledonii az do r. 1870., kdy se prestehoval na farmll n Ely v okresu Linn, v 
lowe, a bydlil tam az do r. 1890. Po te se oclstehoval na svuj pozemek pobliz 
Bolivar v okresu Polk, v nlissol1ri. Tam zemrel dne 22. brezna 1901. Jsa od 
mladi pilny ctemlr, mel v mnoh$'ch oborech znacne vedomosti a byl pIn origi
nelnich nazorU. Pismo svate znal podrobne, a v jeho pekne knihovne bylo take 
sest dobl'e zachovalych svazku sestidilne Bible lualicke, jakoz i jine cenne bratr
ske spisy, z nichz nekter~ byly pres 400 let stare. 

Na jeho farme v Caledonii prelozil basnik Jos. V. Sladek v dobe, kdyz mu 
pratelstYi tohoto npfimneho srdce bylo skutecne potreba, Longfellovl1 "Pisen 0 

Hiawate."-

VetS! naval pristehovalectva nastal r. 1854. Roku toho pribylo do Cale
donie asi 30 Cechfl, z nichz zasll1huji zminky temer vsichni jiz zemreli: Bedfich 
Peklo z Domazlie, Jan Zachar a Jan Jenista (se syny Janem, Matejcm a .Jose
fern) z Voderad, Josef Smetana se synem Josefem z Borove u Litomysle, Vaclav 
Stfitesky z l\Ientouru u J\lyta, Jos. Strltesky (puskar) ze Sirokeho Dolu u Po
licky, Frant. Kubik ze Dzbanova, Jan Trucha a Jan Houdek z Brandysa n. Orli
el, Vavfinec Velfl a syn Josef z Borovan u Budejovic, Antonin a Jan Stransky z 
Chocne, 19nac a Vaclav Souba z Brandysa n. Orlie! a Jan Huderle, Frant. Spli
chal a Jan Elias ze Sloupniee. 

Elias, ktery se narodil r. 1827. ve Slonpnici, zemrel dne 19. dubna 1875. 
v Caledonii. S nIm soucasnc pfijel jeho otec Jan (ded prftomneho vydavatele 
"Slavie"), kteryz se narodil r. 1799. tez ye Sloupnici. Zemrel v Caledonii r. 1871. 
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Z roku 1855, zasluhují povšimnutí: Matj Klíma ze Lhoty u Budjovic,

Josef Mikulecký z Javorníku u Vys. Mýta, Jan Makovský z Borové u Poliky,

Josef Ková z Vanovic u Boskovic a Pavel Smrek z Pasek u Vsetína. Všichni

již mrtvi.

Zmínky též zasluhuje Josef Petura, rodem ve Vinarech u Vys. Mýta.

Pijel se synem Josefem, jenž se narodil 24. prosince 1846. v Popovci u Vys. Mý-
ta, 14. srpna roku 1856. do Caledonie. Starý Petura tam zemel 11. listopadu r.

1900.; syn jeho Josef žije však dosud, maje majetku pes 35.000 dollar.

Nejvtší nával pisthovalectva nastal r. 1856. a trval až do roku 1866.

Koncem let šedesát3'ch a poátkem let sedmdesátých nastal pak exodus z Cale-

donie, hlavn do okresu McLeod v Minnesot a do lowy, Nebrasky a Kansasu.

Nesthovali se však z Caledonie z bídy—naopak vedlo se jim píliš dobe—ný-

brž proto, že v townu Caledonii nebylo již možno pdy pikupovati pro syny a

dcery.

Nyní mají mnozí z tchto vj^sthovalc v jin3'eh státech na sta akr pdy,
kdežto v Caledonii pes sto akr má jen tch nkolik málo rodák, jimž se po-

dailo po kusech pikupovat. 20, 40, 80 a i sto akr má tam ovšem mnoho na-

šinc. (Prmrná cena za akr jest njTií 125 dollar, ba už byl tam prodán akr

nejlepší pdy za 200 dollar!—1000 korun.)

Zaátky eských rolníkv, kteí se poali v prvých letech v Caledonii usa-

zovati, byly velmi kruté. Toho asu nebyla ješt ani prosekána lesem cesta do

Racina a bez sekery nemohl se nikdo vydati na cesty. Pes strouhy kladli osad-

níci trámy, klády a vtve, aby s vozem mohli pes n pejeti. Bahna a moály
vysušovali takto : Pokládali nejdíve dlouhé klád}', na které kladli devo vedle

deva na to naházeli nasekané vtve a roští. Nebylo tam totiž nic jiného, nežli

temný prales, pln moál a bažin, v nmž lovk snadno zabloudil. Nkde podle

blátivé cesty stálo lidské chudinké obydlí, ze kterého pozdji každý, když si po-

mohl k lepšímu, udlal chlév. Z poátku každý sekal a pálil stromy, v zim, v

horku i dešti,—na jae pak kopávali pdu mezi paezy a sázeli do ní brambory

a kukuici.

Na jae, dokud bylj^ ješt mrazíky, vail každ}'' z javor "melassu," kte-

rou sladil si kávu, pipravovanou z cikorky, smíchané s njakým upraženým
obilním zrním.

Jelení maso nakládali do dutých paez, ponvadž nemli ani škopk ani

sud. Kdo si mohl poíditi potah, naložil as od asu na vz díví a zavezl je do

Racina; a když dostal za náklad dollar aneb pl pytle mouky, usedl vesele do

vozu a ujíždje dom, hlasit zpíval národní písn.

—

Svornost' a upímná láska panovaly mezi prvními osadníky. Poslední

sousto byl by soused rozdlil se sousedem a ošiditi druli druha, to nikomu ani

nenapadlo. Vzpomínali si, když sešli se v nedli u jezera neb ii eky na doby
ve vlasti, kde nezakusili tak krušné práce,—a druh druha rád vidl a miloval

jako bratra.

Trvalo to ovšem hezky dloulio, než promnili divoký les v zelená luka a

v úrodná role !—A tam, kde bylo slyšeti jen zvonce pasoucího se dobytka, kde
vidl jsi divé ptáky poletovati a kde pro moály nemohl v zim nikdo pejíti

—
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Z roku 1855. zasluhuji povsimnuti: j\Iatej Klima ze Lhoty u Budejovic, 
Josef l\iikulecky z Javorniku u Vys. Myta, Jan jIakovsk$r z Borove u Policky, 
Josef Kovar z Vanovic u Boskovic a Pavel Smrcek z Pasek u Vset!na. Vsichni 
jiz mrtvi. 

Zmfnky tez zasluhuje Josef Petura, rodem ve Vinarech u Vys. ]\Iyta. 
Pfijel se synem Josefem, jenz se narodil 24. prosince 18-16. v Popovci u Vys. j\Iy
ta, 14. srpna roku 1856. do Caledonie. Stary Petura tam zemrel 11. listopadu r. 
1900.; syn jeho Josef zije vsak dosud, maje majetku pres 35.000 dollaru. 

Nejvetsl naval pristehoyalectva nastal r. 1856. a trval az do roku 1866. 
Koncem let sedesatych a pocatkem let sedmdesat$rch nastal pak exodus z Cale
donie, hlavne do okresu :l\IcLeod v jlinnesote a do Iowy, Nebrasky a Kansasu. 
Nestehoyali se vsak z Caledonie z bidy-naopak yedl0 se jim prHis dobre-n$r
bd proto, ze v townu Caledonii nebylo jiz mozno pudy prikupovati pro syny a 
dcery. 

Nyni maji mnozi z techto vystellOvalcu v jinych statech na sta akru pudy, 
kdezto v Caledonii pres sto akrll rna jen tech nekolik malo rodaku, jirnz se po
darilo po kusech prikupovat. 20, 40, 80 a i sto akru ma tam ovsern mnoho na
smcu. (Prurnerna cena za akr jest nyni 125 dollal'll, ba uz byl tam prod an akr 
nejlepsi pudy za 200 dollaru !-1000 korun.) 

Zacatky ccskych rolnikllY, ktefi se po cali v prvS'ch letech v Caledonii usa
zovati, byly velmi krute. Toho casu neb~'la jeste ani prosek ana lesem cesta do 
Racina a bez sekery nemohl se nikdo yydati na cesty. Pres strouhy kladli osad
nici tramy, klady a Yetve, aby s yozem mohli pres ne prejeti. Bahna a mocaly 
vysusovali takto: Pokladali nejdfive dlouhe klady, na ktere ldadli drevo vedle 
dreva na to nahazeli nasekane vctve a rost!. ~ebylo tam totiz nic jjneho, nezli 
temny prales, pIn mocahl. a bazin, v nernz clovek snadno zabloudil. Nekde podle 
blative ceaty sUilo lidske chudinke obydli, ze ktereho pozdeji kazdy, kdyz si po
mohl k lepsimu, udelal chlev. Z pocatku kazdS' .sekdl a palil stromy, v zime, v 
horku i desti,-na jare pal\: kopavali" pll.du mezi parezy a sazeli do ni brambory 
a kukurici. 

Na jare, dokud byly jeste rnraziky, yaril kazdS' z ja VOl'll. "melassu," kte
rou sladil si kavu, pripravovanou z cikorky, srnichane s nejakym uprazenym 
obilnim zrnim. 

J eleni maso nakladali do dutS'ch pal'ezu, ponevadz nemeli ani skopku ani 
SUdll. Kdo si mohl pofiditi potah, nalozil cas od casu na vuz dfhi a zavezl je do 
Racina; a kdyz dostal za naklad dollar aneb pul pytle mouky, usedl vesele do 
vozu a ujizdeje domu, hlasite zpival narodni pisne.-

Svornost' a upfirnna laska panovaly mezi prvnimi osadniky. Posledni 
sousto byl by soused rozdelil se soused ern a osiditi druh druba, to nikomu ani 
nenapadlo. Vzpominali si, kdyz sesli se v nedeli u jezera neb u reky na doby 
ve vlasti, kde nezakusili tak krusne prace,-a druh druha rad vidiD a miloval 
jako bratra. 

Trvalo to ovsem hezky dlouho, nez promenili divoky les v zelena luka a 
v urodna role !-A tam, kde bylo slyseti jen zvonce pasouciho Sf; dobytka, kde 
videl jsi dive ptaky poletovati a kde pro mocaIy nemohl v zime nikdo prejiti-
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spatíš dnes úliledná stavení, obklopená stodolami, stáji, sýpkami, zahradami a

poli, jež každým rokem vtší a vtší úrodu skytají a práci bedlivého hospodáe
bohat odmují.

Zajímavá tato osada, která jest sama o sob celou polovicí ranné historie

eského vesnického lidu v Americe, není a nikdy nebyla ryze eskou vesnikou

ani ryze eským townem. Jest to jeden z town okres racinského, v nmž Ce-

chové proti všem ostatním národnostem bývali ve vtšin, le dnes už ve vtšin
nejsou. Mnoho jich vymelo, jiní se ve znaném potu vysthovali do stát ji-

ných a tak v townu Caledonii pozbyli echové bývalé vtšiny. Ba ani eští

rolníci dnes už sob nesousedí, promícháni jsouce Ameriany, Iry, Nmci a t. d.,

jak je tomu skoro všude jinde v Americe.

V Caledonii je dnes pouze jeden smíšený obchod eský, spojený s hospo-

dou (na obyejné farm), jenž jest majetkem Jana Eliáše. V této hospod hrála

se eská divadla a tam se až do nedávná poádaly zábavy a konaly schze. Za

hospodou je pkn upravený lesík, kamž obas poádají výlety spolky chicažské,

milwaucké i racinské.

V této "divadelní síni" Eliášov hrávali se zvnlým již Josefem Novot-

ným v letech šedesátých tito nejstarší racinští ochotníci : Zemelý Karel Jonáš

a jeho bratr Bedich, Alois Kákal (pozdji ve Wilson v Kansasu), Josef Verfl,

Jan Bárta Letovský mladší (nyní v Cedar Rapids v low), František G. a Jan

Pibyl (pozdji v Chicagu), slena Marie Stránská (pí. Hermanová), slena

Aloisie Vaáskova (pozdji pí. Charvátová), slena Helena Otradovcová (pak

pí. Pokorná), slena Julie Novotná (manželka Bedicha Jonáše), slena Antonie

Stránská (pozdji pí. ezáova), slena Kristina Koízkova (cho Karla Joná-

še) a slena Anna Truchova, jež se pozdji provdala za Nmce Adama Schnei-

dra v Racin. První eské divadlo tam sehráli v íjnu r. 1866. a to "Rekrutýrku

v Kocourkov." — Sí ta vyhoela 1. února r, 1904.

Nedaleko hospody Eliášové asi pes osmdesátku anebo malou % hodinku,

je eský devný presbyterní kostelík ; smrem jihozá]*adním asi míli vzdálí stojí

eská škola, kterou zbudovala r. 1862. "Slovanská Lípa," založená r. 1861. V ní

konal tento sbor, nyní již zaniklý a sestávající z probudilých eských rolník,

první schzku 4. ledna r. 1863.

Asi míli západn od této školy je esko-národní hbitov, založený dne 7.

dubna 1877. "hbitovním spolkem." Na nm postaven byl 22. ervna 1879. po-

mník: Tupý jehlanec ze šedé žuly, s pimen3''m nápisem. V krabici, vložené

do základního kamene, uloženo jest: Monografie Caledonie, soudobé mince Spo-

jených Stát, historie hbitovního spolku a výtisk "Slavie."

Jižn, asi pl míle od obchodu Prokešova, je druhá eská hospoda v Cale-

donii a od ní asi pes osmdesátku je sí "Tlocviné Jednoty Tábor," která zalo-

žena byla 15. bezna r. 1890. V síni té je divadlo, které si r. 1899. sbor poídil.

Také je v Caledonii ád "eská Caledonie" (. S. P. S.), jenž byl založen r.

1892. Krom svrchu uvedených eských hospod jsou ovšem v towna Caledonia

také nmecké hospody a obchody ; železnice tam jezd', ti.

Co se dotýe eských evangelík v Caledonii, tu jest doznati, že jich byla

hned z poátku hezká síla. Pvodním jejich domovem byly: Prose u áslavi,-
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spatfis dnes uhledna stavenl, obklopen{1. stodolami, stilji, sypkami, zahradami a 
poli, jez kazdym rokem vetSl a vetsi lU'odn skytaji a praci bedliveho hospodare 
bohate odmelluji. - - . 

Zajimava tate osada, ktera jest sarna 0 sobe celou polovici ranne historie 
eeskeIlO vesnickebo Iidu v Ameriee, neni a nikdy'nebyla ryze ceskou vesnickoll 
ani ryze ceskym townem. J cst to jedcn z towni'l okresu raCillSkeho, v nemz Ce
ehove proti vsem ostatnim narodnostem byvaJi ve vetsine, lee dnes uz ve vetsine 
nejsou. 1\lnoho jich vymrelo, jini se ve znacnem poetu vystehovali do statll ji
nych a tak v townu Caleclonii pozbyli Cechove byvale vetsiny. Ba ani eestl 
rolnici dnes uz sobe nesonsedi, promichalli jsouce Amerieany, lry, Nemci a t. d., 
jak je tomu skoro vsude jinde v Ameriee. 

V Caledonii je dnes pouze jeden smiSeny obchod eesky, spojeny s hospo
dou (na obycejne farme), jenz jest majetkem J ana Eliase. V teto hospode hrala 
se eeska divadla a tam se az do nedavna po.Htdaly 'zabavy' a konaly schuze. Za 
hospodou je pekne upraveny Iesik, kamz obeas poNtdaji vylety spolky ehicazske, 
milwaucke i racinske. 

V teto "divadelni sini" Eliasove hravali se zveenEDym jiz Josefem Novot
nym v letech sedesatych tito nejstarsi racinsti ochotnici: Zemrely Karel Jonas 
a jeho bratr Bedrich, Alois Knakal (pozdeji ve Wilson v Kansasn), Josef Verfl, 
Jan Barta Letovsky mladsi (nyni v Cedar Rapids v lowe), Frantisek G. a Jan 
Pribyl (pozdeji v Chicagn), slecna :lHarie Stranska (pi. Hermanova), sleena 
Aloisie Vallaskova (pozdeji pi. Charvatova), sleenct Helena Otradovcova (pak 
pi. POkOl'lla), sleena Julie Novotna (manzelka Bedricha .J oml.se), slecna Antonie 
Stranska (pozdeji pI. R.ezaeova), sleena Kristina KuHzkova (chot' Karla Jona
se) a slecna Anna Truchova, jez se pozdeji pl'ovclala za Nemee Adama Schnei
dra v Racine. Prvni ceske divadlo tam sehrali v Hjnu r. 1866. a to "Rekrutyrku 
v Kocourkove." - Sin ta vyhorela 1. (mora r. 1904. 

Nfdaleko hospody EUasove asi pres osmdesatku anebo malou 1~ hodinku, 
je cesky dreveny presbyterni kostellk; smerem jihozaJ/adnim asi mili vzdali stoji 
eeska skola, kterou zbndoyala r. 1862. "Slovansbl Lipa," zalozcna r. 1861. V ni 
konal tento sbor, nyni jiz zanikly a sestavajici z pl'obudilych ceskych rolniln\ 
prvni schihku 4. ledna r. 1863. 

Asi mili zapadne od teto skoly je cesko-nal'odn£ hrbitov, zalozeny dne 7. 
dubna 1877. "hfbitovnim spolkem." Na nem postaVtn byl 22. cervna 1879. po
mnik: Tupy jehlanec ze sede zuly, s primerenym napisem. V krabici, vlozene 
do zakladniho kamene, ulozeno jest: l\Ionografie CalE-donie, soudobe mince Spo
jenych Statu, historie hrbitovniho spolku a vytisk "Slavie." 

Jizne, asi pul mile od obchodu Prokesova, jc dl'uha ceskft hospoda v Cale
douii a od ni asi pres osmdesatku jc SIn "Telocvicne J ednoty Tabor," ktera zalo
zena byla 15. bfezna r. 1890. V sini te je divadlo, ktcre si r. 1899. sbor poHdil. 
Take je v Caledonii rad "Ceska Caledonie" (C. S. P. S.), jenz byl zalozen r. 
1892. Krome svrchu uvedenych ceskych hospod jsou ovscm v townJ Caledonia 
take nemecke hospody a obchody; zeleznice tam jezd~ tri. - -

Co se dotyee ceskfrch evangeHku v Caledonii, tu jest doznati, ze jich byla 
hned z pocatku hezka sila. Pilvodnim jejich domovcm byly: Prosec u Caslavi,· 
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Telecí, Borová u Poliky, Sloupnice (v echách), Vánovice a Roveín (na Mora-

v). Již roku 1859. pozvali pastora Frant. Kuna z Ely ve státu low, aby v Ca-

ledonii kázal a po pípad se tam usadil. Pání jejich však splnno nebylo. Sbor

založili už r. 1865. a po 4 letech bylo již 40 rodin podepsáno na zakládající listi-

n. I byl postaven kostel a k bohoslužbám tam dojíždl duchovní z Chicaga.

Avšak záhy povstalo tam njaké nedorozumní; teme ve sborovém

protokolu stížnost' bratí Rj-áka, Jeništy a Nechuty, že duchovní nekáže podle

slova Božího a neuí podle heidelberského katechismu. A stížnost' nebyla bez

podstaty; nebyl duchovním v Caledonii nikdo jiný, než nynjší pední hlasa-

tel nevry, Frant. B. Zdrbek. Zdrbek už tehdy, kde mohl, rozséval sím proti-

náboženské, a následek toho byl ten, že osadu musel opustiti. Ze pak psobení
jeho nebylo marným, vidti z toho, že po jeho odchodu sbor podivuhodn seslábl,

ponvadž mnozí zvlažnli. A kdj^ž konen kostel sboru byl zlomyslnou rukou

podpálen a lehl popelem, zdálo se, že po evangelické církvi v Caledonii bude brzy

veta. Pozdji byl na spáleništi postaven kostel nový, a kdj^ž roku 1889. navští-

vil na své cest po západ pastor Vincenc Písek z New Yorku zapomenutý sbor

v Caledonii, tu jakž takž bjda obnovena bývalá osada i utvoen nový sbor, v je-

hož správu se roku 1899. uvázal pastor Josef Ben, duchovní správce evangeli-

ckých sbor jak v Caledonii tak v Raciíi.

Cechové katolití, a veliká síla osadník prvních piznávala se k víe ka-

tolické, nevykonali pro své náboženství nieho, a to hlavn z toho dvodu, že

nebylo tam duchovního správce eského, jenž by lid k Bohu vedl. —
Jiných eských osad v racinském okresu již není. B3''vala sice dosti silná

osada eská v Rochester, le ta již vymela ; ásten také eští osadníci odtáhli

na západ. Bývalo též asi 30 eských rodin ve Waterford a nkolik v Burling-

ton; nyní pebývá však ve Waterford pouze jediný Cech, v Rochester dva a v

Burlington ti. Vše bývalé zmizelo ! eské osady tyto již vyhynuly.

S okresem Racine sousedí okres Milwaukee, jehož hlavním mstem je

stejnojmenné msto, které mlo r. 1900. 285,315 obyvatel.

Roku 1799. prostírala se indiánská vesnice "Melvarik" tam, kde leží ny-

njší msto
MILWAUKEE,

pi ústí eky "Milioki," (Mihvaukee), jež dlí msto Mihvaukee ve dva díly a

sice na \'ýchodní a západní. Wigwamy (chýše indiánské) stály roztroušen ko-

lem písitých beh eky. Na východ vlnily se tmavomodré vody michiganského

jezera "jMietsiganu," lodmi do té doby nebrázdnélio, jehož behy na protjší

stran porostly byly hustými lesy. Na jihu, západ a severu prostíral se za beze-

dnými moály nekonený prales, v nmž mli volná sídla wisconsinští Indiáni.

Uprosted této ztracené, smutné indiánské vesnice zbudoval si z jara

svrchu eeného roku Francouz Sieur Augustin Langlade chatr a vedl obchod
s Indiány. Po jeho odchodu do Mackinaw. v Michiganu, r. 1782.. usadil se tam
francouzský obchodník Alexandre Laframbois, jenž po nkolika létech jako bo-
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Teleci, Borova u Polieky, Sloupnice (v Cechach), V{movice a Rovecin (oa 1\lora
ve). Jiz roku 1859. pozvali pastora Frant. Kuna ~ Ely ve statu lowe, aby v Ca
ledonii kazal a po pi'ipac1e se tam usadil. PNmi jejich vsak splneno nebylo. Sbor 
zalozili lIZ r. 1865. a po 4 letech bylo jiz 40 rodin lJoc1epsano na zakladajici listi
ne. I byl postaven kostel a k bohosluzbam tam dojizl1el duchovni z Chicaga. 

Avsak ziliy povstalo tam nejake nedorozumeni; ctemet' ve sborovem 
protokolu stiznost' bratfi Rynaka, Jenisty a Nechuty, ze c1uchovni nekaze podle 
slova Bozrno a neuei podle heic1elberskeho katechi:::;mu. A stiznost' nebyla bez 
podstaty; nebylt' duchovnilll v Caledonii nikdo jinSr, nez nynejsi predni hlasa
tel nevery, Frant. B. Zdrllbek. Zc1rubek uz tehdy, kde mohI, rozseval sime proti
nabozenske, a nasledek toho byl ten, ze osadu musel opustiti. Ze pak pllsobeni 
jeho neb~'lo l1larnym, videti z toho, ze po jeho odchodu sbor poc1ivuhodne seslabl, 
ponevadz mnozi zvlazneli. A kdyz koneene kostel sborn byl zlomyslnon rukou 
podpalen a lehl popelem, zdalo se, ze po evangelicke cirkyi v Caledonii bude brzy 
veta. Pozdeji byl na spaIenisti postaven kostel novSr, a kdyz rokn 1889. navsti
viI na sye ceste po zapade pastor Yincenc Pisek z :N"ew Yorku zapomenuty sbor 
v Caledonii, tu jakz takz byla obnovena byvala osada i lltvoren novSr sbor, v je
hoz sprayu se roku 1899. uvazal pastor .Josef Bren, dnchovni spravce evangeli
ckych sborll jilk v Calec10nii tak v Racine. - -

Cechove katolicti, ae velika sila osadnikll prvnich priznavala se k vire ka
tolicke, nevykonali pro sve nabozenstd niceho, a to hlavne z toho dllvodu, ze 
nebylo tam ducbovniho spravce ceskelIo, jenz by lid k BolIn vedl. -

Jinych eeskych osac1 v racinskelll okresn jiz neni. BSryala sice dosti silna 
()sada ceska v Rochester, lee ta jiz vymrela; easteene take eestl osadnici oc1tahli 
na zapad. Byvalo tez asi 30 ceskfch rodin ve Waterford a nekolik v Burling
ton; nyni prebYva. vsak ve Waterford pouze jediny CecIl. v Rochester dva a v 
Burlingtun trio Vse bSrvale zmizelo! Ceske osac1y tyto jiz vyhynuly.- -

----0----

S ukreselll Racine sousedi okres Milwaukee, jeboz lIlavnilll lllestelll je 
stejnojmenne mesto, ktere melD r. 1900. 285,315 obYYitteHl. 

Roku 1799. prostirala se indianska vesnice "~Ielyarik" tam, kde lezi ny
nejsl mesto 

MILWAUKEE, 

pri usti reky ")Uilioki," OIilwaukee), jez deli mestJ :.\Iilwaukee ve dva dily a 
sice na vychodni a zapadnL Wigwamy (chS'se inc1ianske) staIy roztrouscne ko
lem piseitfrch brehi'l reky. Na vychod vlnily se tmavomodre vody micbiganskt~ho 
jezera "l\Iietsiganu," loderni do te doby nebnlzc1eneIlO, jehoz breby na protejsi 
strane porostly byly huStYllli lesy. Na jilIu, zapade a severu prostiral se za beze
dnymi moraly nekonecny prales, y nemz meli volna sidla wisconsinsti Indiani. 

Uprostfed teto ztracene, srnutne indianske vesnice zbudoval si z jara 
svrchu receneho roku Francouz Sieur Augustin Langlade cbatrc a vedl obchod 
s Indiany. Po jeho odchodu do ~lackina-\y, v :.\Iichiganu, r. 1782 .. usadil se tam 
francouzsky obchodnik Alexandre Laframhois, jenz po nekolika letech jako bo-
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há se vrátil do Mackinaw, poslav na své místo svého bratra Francise. aby tam

obchod dále provozoval. Avšak Francise Laframbois nesnášel se s Indiány tak

dobe, jako bratr jeho Alexandr, proež pod jeho vedením kvetoucí díve ob-

chod vzal za své. Roku 1804. založil v místech dnešního Milwaukee Jean B.

Beaubien obchodní stanici, kterou však r. 1819. peložil do Chicaga. Roku 1818.

usadil se tam Solomon Juneau, pozdjší zakladatel Smetanového Msta, jak se

Chrám Pán s'v. Jana Nepom. v Milwaukee, Wis.

íká mstu Milwaukee. Vystavl si r. 1824. první framhouse (devný dm),

a obchod jeho utšen vzkvétal. Roku 1834, pijel komo ze státu Connecticut

Byron Kilbourn a vystavl si tam skladišt ; stal se zakladatelem pozdjšílio Kil-

bourntownu, nynjší západní strany msta. Roku 1835. vystavl si Juneau vel-

ké skladišt a pkný dm. Za stavební díví platil 75 dollar za tisíc krychlo

vých stop. Dnes platí se za tisíc krychlových stop (stopa 12 palc pi 12 pal-

cích) od 15 do 28 dollar.
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hac se vratil do :Jlackinaw, poslav 11a sye 111isto sveh.) bratra Francise l aby tam 
obchod dale provozoval. ..c\y;ak Francise Laframbois neslUlsel se s Indiany tak 
dobfe, jako bratr jeho Alexanc1r, procez pod jeho vedenim kvetouci eU'ive ob
chod vzal za sve. Roku 1804. zalozil v mistech dnesniho l\lilwallkee Jean B. 
Beaubien obchodni stanici, kterou vsak r. 1819. prelozil do Chicaga. Roku 1818. 
usadil se tam Solomon Juneau, pozc1ejsi zakladatel Smetanoveho l\lesta, jak se 

Chr:lffi P:lnc :-;v .• lana ~epoffi. v ~lilwaukcc, \Yis. 

rika mestu l\lilwaukee. Vystavel si r. 1824. prvni fl'amhouse (dreveny dum), 
a obchod jeho utescne yzkvetal. Roku 1834. pfijel kUl1mo ze statu Connecticut 
Byron Kilbourn a vystavel si tam skladistc; stal se zakladatclem pozdejsiho Kil· 
bourntownu, nynejsl zapadnl strany mesta. Roku 1835. vystavcl si Juneau veJ· 
ke skladistc a pekny dllm. Za stavebhi clfivi platil 75 dollarll za tisie kryehlo 
vyeh stop. Dnes plat! sc za tisie luychlov)'ch stop (l:5topa 12 palmi pri 12 paJ· 
cieh) od 15 do 28 dollarll. 
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Téhož roku zízen byl v ]\Iihvaukee poštovní úad, a Jiineau jmenován

poštmistrem. Úad ten zastával až do roku 1S43. V lednu r. 1S36. mlo Mil-

waukee 100 obyvatel a 7 krám; v této dob páil se již majetek Juneau-v
na 100,000 dollar a pro píznivé pomry kynuly mu vyhlídky na stonásobn

vtší jmní. Téhož roku vystavl Juneau "Courthousc" (soudní dm) a daroval

jej mladé osad, která na poátku r. 1837. mla již 600 obyvatel a mla už svj
asopis: "Mihvaukee Advertiser" (Mihvaucký oznamovatel), který r. 1841. po-

jmenován byl na "Courier" a roku 1847. na "Wisconsin " Pod jménem tím, zm-
nným pouze v "Eveniug "Wisconsin" (Veerní "Wisconsin), vychází list ten do-

dnes.

Chrtím Pán sv. Václava v Milwaukec, \\'is.

Roku 1839. daroval Juneau biskupovi detroitskému pozemek na ulici Mar-

tin ku stavb katol. kostela. Na pozemku tom byla zbudována devná kaple,

z níž pestavováním a pistavováním povstal chrám sv. Petra, první to katolický

kostel v Milwaukee, v nmž v letech šedesátých konány služby Boží pro eské
katolíky.

Roku 1842. mlo Mihvaukee 3500 obyv, a poet jejich vzrostl r. 1844. na

6,068. Než se rok s rokem sešel, vyšlo v Mihvaukee první íslo nmeckého aso-
pisu ""Wisconsin Banner" (prapor) ; rok na to bylo Mihvaukee povýšeno na m-
sto. Roku 1850. mlo 20,000 obyvatel; r. 1857. 45 tisíc; r. 1860. 60 tisíc; r.

1900. 285,315 a dnes má zajisté již pes 300.000 duší. Y létech 50tých byl nával

Nmcv do Milwaukee zvlášt veliký a od roku 1854. poíná nepopiratelný n-
mecký ráz msta.

Jak do Chicaga, tak i do Milwaukee poali se echové sthovati již kon-

cem let tyicátých a poátkem let padesátých,

"Vtší poet tchto echv odebral se hned na venek, hlavn do okresv
Jan Habenlcht. — Djiny echv Amer.

Steit 11l'sUIl/sili. 4Gl 

Tehoz roku zHzen byl v :Jlilwaukee postovni urad, a Juneau jmenovan 
postmistrern. Urad ten zastaval az do roku 1843. V lednu r. 1836. miHo l\1il
waukee 100 obyvatelu a 7 kramll; v teto dohe pclcil se jiz majetek J uneau-uv 
na 100,000 dolIarll a pro pHznive pomer~' kynuly l1lli vyhlidky na stonasobne 
vetSl jmenL Tehoz roku vystavel Jlmeau "Courthouse" (soudni dllm) a daroval 
jej mlade osade, ktera na pocatku r. 1837. mela jiz 600 obyvatel a mela uz svuj 
casopis: "l\1ilwaukee Advertiser" (:J1ilwauckSr oznamovatel), kter~' r. 1841. po
jmenovail byl na "Courier" ii roku 1847. na "Wisconsin" Pod jrnenem tim, zm~
nenym pouze v "Evening ,Yisconsin" (Yecerni Wisconsin), vychazl list ten do
·dnes. 

Chdm P,lne S\'. Yaclavu \' :Jlilwaukep. ,\Yis. 

Roku 1839. daroval Juneau biskupovi detroibkemu pozemek na ulici 1\1ar
tin ku stavbe katol. kostela. :Ka pozernku tom byla L:budovana drevena kaple, 
z niz prestavovanirn a pl-istavovanim povstal chram 3V, Petra, pryni to katolicky 
kostel v 1\1ihvaukee, v nemz v letech sedesatf-ch kOl1any sluzby Bozi pro ceske 
katoliky. 

Roku 1842. melD :J1ilwaukee 3500 obyv. a pocet jejich vzrostl r. 1844. na 
6,068. Nez se rok s rokem sesel, vyslo v :Jlilwaukee prvni cislo nemeckeho caso
pisu "Wisconsin Banner" (prapor); rok na to b~'lo :J1ilw'aukee povs-seno na me
st~. Roku 1850. melD 20,000 obyvateli'l; r. 1857. 45 tisic; r. 1S60. 60 tisic; r. 
1900. 285,315 a dnes rna zajiste jiz pres 300.000 dust. Y letech 50tf'ch byl naval 
Nemcuv do l\1ilwaukee zv!:.lste velikf- a od roku 1854. pocina nepopiratelnf- ne
mecky raz mesta. - -

Jak do Chicaga, tak i do Milwaukee poeali se Cechove stehovati jiZ kon
cem let ctyncatych a pocatkem let padesatych. 

VetS! pocet techto Cechllv odebral se hned na venek. hlavne do okresllv 
Jan Habenicht. - Dejiny C'echliv ADler. 
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Manitowoe a Kewaunee; menší poet se usadil trvale v Milwaukee.

Vojtu Náprstka lze pokládati za jednoho z nejstarších eských osadník

v Milwaukee, a vliv jeho na tamní spolenost' v létech padesátých nelze popí-

rati. (O pobytu a psobnosti Vojty Náprstka v Milwaukee jednáme obšírn ve

spisu "34 léta v Americe.") Pibyv do Milwaukee, zaídil si tam knihkupectví

a obchod s hudebninami. Pozdji poal vydávati svobodomyslný týdenník

"Flugblaetter"' (viz: První echové v New Yorku). Není však Náprstek pr-

vým echem, jenž se tam usadil, nebo již koncem r. 1848. a poátkem r. 1849.

se tam usadili dnes již zemelí : Václav Žlab z Citová u Mlníka, Jan Richter

z Valo\ác, Jos. Mann, Jos. Schramm a Hynek Heller z Roudnice, Josef Zima z

Královic u Plzn a František Fišer (píšící se nyní Fischer), jenž se narodil r.

1840. v Budihi v pražském kraji, a pijel jako 91etý chlapec se svými rodii do

Milwaukee. Roku 1851. odsthovali se Fišerovi do okresu Manitowoe, kde zalo-

žili rolnickou osadu, kterou nazvali "town Kossuth." Když pak r. 1862. vypukla

válka, byl František Fišer jeden z prvých ech, kteí šli bojovat za zrušení

otroctví. Roku 1875. zemel otec Josef a r. 1888. pesthoval se Frant. Fisher

opt do Milwaukee, kde dosud žije.—Roku 1853. usadil se tam Josef Fr. Ander-

le, jenž býval v Luži kožešníkem. Po svém píchodu do Milwaukee krejoval a

zárove provozoval hostinskou živnost'. Pozdji stal se prvním esko-ameriekým

principálem loutkového divadla. Dne 8. ervna 1900 ukonil svj život jako

osmdesátiletý staec sebevraždou.

Roku 1854. pišel do Milwaukee Josef Janeek, jenž se narodil dne 8.

ledna 1834. v Královicích. Ve Smetanovém Mst zamstnával se zprvu hudbou

a krejovinou, pozdji ml odvní obchod a hostinec; pak ml zase hostinec na

Fond du Lac avenue, a byl zárove cviitelem "Hlaholu" a hudební kapely.

Téhož roku pibyl do Milwaukee Václav Toepfer, který se narodil r. 1835.

v Humpolci. Položil v Milwaukee základ k továrn na železné náiní pro pivo-

vary a sladovny. Z jeho dílny vyšel první dírkovaný stroj pro pivovarská hu-

mna a nkolik zdokonalených pivovarských stroj. Výrobk jeho nebylo pou-

ze užíváno v Americe, nýbrž byly vyváženy do Auglie, Japonska a jiných zemí.

Toepfer zemel 21. bezna r. 1898. a mnoho asopis pineslo zprávu o jeho p-
sobivém život.

S Toepfrem pijel (již zemelý) František Kíž, jenž se narodil 15. bezna
1836. v eovicích u Plzn. V Milwaukee byl "famulem" Vojty Náprstka a je-

dním z jeho nejvrnjších pátel. Pozdji zídil si vinárnu. Pivezl sebou do

Milwaukee 2 bratry a sestru a sice : Hynka (nar. r. 1838. v eovicích a zeme-
lého r. 1872. v Milwaukee), Jana (nar. r. 1840. v eovicích a zemelého r. 1870.

též v Milwaukee) a Marii, která se provdala za Jana Hrobského. —
Roku 1856. pijel do Milwaukee krejí, dnes již zemelý Josef Satran,

který se narodil 25. listopadu r. 1829- ve Ctiovsi u Roudnice. Byl mužem skro-

mným a echem upímným.

—

Roku 1858. zavítal do Milwaukee dnes rovnž zemelý Fr. V. ervený,
jenž se narodil v záí roku 1825. v Bežanech u eského Brodu. Nauiv se v

Brn vjTábti dechové nástroje, provozoval své emeslo na rzných místech v

echách, Uhrách i v cizích zemích. Na podzim r. 1848. pistál v New Yorku,

kde vnoval se opt svému emeslu. Roku 1858. opustiv New York, odebral se
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Manitowoc a Kewaunee; mensi pocet se usadil trvale v Milwaukee. 
Vojtu Naprstka lze pokladati za jednoho z nejstar;ich ceskych osadniku 

v :Milwaukee, a vliv jeho na tamni spolecnost' v letech padesatych nelze popi
rati. (0 pobytu a pusobnosti Vojty Naprstka v :Milwaukee jedname obslrne ve 
spisu "34 leta v Americe.") Pfibyv do l\Iilwaukee, zaridil si tam knihkupectvi 
a obchod s hudebninami. Pozdeji pocal vydavati svobodomyslny tydennik 
"Flugblaetter". (viz: Prvni Cechove v New Yorku). ?\eni vsak Naprstek pr
vym Cechem, jenz se tam nsadil, nebot' jiz koncem r. 1848. a pocatkem r. 1849. 
se tam usadili dnes jiz zemreli: Vaclav Zlab z Cit ova u l\Ielnika, Jan Richter
z Valovic, Jos. :Mann, Jos. Schramm a Hynek Heller z Roudnice, Josef Zima z 
Kralovic u Plzne a FrantiSek Fiser (piSici se nyni Fischer), jenz se narodil r. 
1840. v Budfui v prazskem kraji, a prijel jako 9lety chlapec se svymi rodici do 
:Milwaukee. Roku 1851. odsteho'lali se Fiserovi do okresu :Manitowoc, kde zalo
iili rolnickou osadu, kterou naz'lali "town Kossuth." Kdyz pak r. 1862. vypukla 
'lalka, byl Frantisek Fiser jeden z prvych Cechu, kteH sli bojo'lat za zruseni 
otroctvl. Roku 1875. zemrel otec Josef a r. 1888. prestehoYal se Frant. Fisher 
opet do l\iilwaukee, kde dosud zije.-Roku 1853'. usadil se tam Josef Fr .. Ander
Ie, jenz byval v Luzi kozesnikem. Po svem pHchodu do :Milwaukee krejcoval a 
zaroven provozoval hostinskon zivnost'. Pozcleji stal se prvnim cesko-americkym 
principaJem loutkoveho divadla. Dne 8. cervna 1900. l1koncil S'lllj zivot jako 
osmdesatilety starec sebevrazdou. 

Roku 1854. prisel do l\1ilwaukee Josef Janecek, jenz se narodil dne 8. 
ledna 1834. v Kralovicfch. Ve Smetanovem l\Ieste zamestnaval se zprvu hudbou 
a krejcovinou, pozdeji mel odevni obchod a hostinec; pak mel zase hostinec na 
Fond du Lac avenue, a byl zaroven cvicitelem "Hlaholn" a hudebni kapely. 

Tehoz roku pribyl do l\Iilwankee Vaclav Toepfer, ktery se narodil r. 1835. 
v Humpolci. Polozil v :Milwaukee zaklad k tovacrne na zelezne nacini pro ph'o
vary a sladovny. Z jeho dilny vysel prvni dirkovany stroj pro pivt>varska bu
mna a nekolik zdokonalenych pivovarskych strojii. Vyrobku jeho nebylo pou
ze uZlvano v Americe, nybrZ byly 'lyvazeny do Anglie, Japonska a jinych zeml. 
Toepfer zemrel 21. brezna r. 1898. a mnoho casopisu prineslo zpravu 0 jeho pu
sobivem zivote. 

S Toepfrem prijel (jiz zemrely) Frantisek KHz. jenz sc narodil 15. bfezna 
1836. v Cecoviclch u Plzne. V :l\Iilwaukee byl "famulem" Vojty Naprstka a je
dnim z jeho nejvernejsich pratel. Pozdeji zridil si vimlrnu. Pfivezl sebon do 
l\iilwauk.ee 2 bratry a sestru a sice: Hynka (nar. r. 1838. v Cecovicich a zemre
leho r. 1872. v :Milwaukee), Jana (nar. r. 1840. y Cecovicfch a zemreleho r. 1870. 
tez v l\Iihvaukee) a l\Iarii, ktera se provc1ala za Jana Hrobskeho. -

Roku 1856. prijel do l\lilwaukee krejCI, due::; jiz zemrely Josef Satran, 
ktery se narodil 25. listopadu r. 1829· ve Ctiilovsi u Roudnice. Byl muzem skro
mnym a Cechem uprimnym.-

Roku 1858. zayital do l\Iilwaukee dnes rOYlleZ zemhl)' Fr. V. Cerveny, 
. jenz se nar-odil v zafi roku 1825. v Bfezanech n Ceskeho Brodu. ~auch' se v 

Brne vyrabeti dechove nastroje, provozoval sve femeslo na rllznych mistech Y 
Cechach, Uhrach i v cizich zemich. ~a poc1zim r. 1848. pfistal v Xcw lorku, 
kcle venov?l sc opet svernn ferneslu. Roku 1858. opustiv ~cw York, odebral se 
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do Milwaukee, kdež na ulicích 5. a Tamarack (nyní State) si zaídil dílnu a e-
meslo své provozoval. Pozdji stal se lenem tamní Bachovy kapely, pi níž jako

barytonista úinkoval pes 25 rok.

—

Starými osadníky v Milwaukee byli také : Prokop Schuessler (zemel)

z Luze, jenž byl strýcem herce Josefa K. Schuesslera, žijícího ve Wilber v okre-

su Salin, v Nebrasce, a zvnlý František Kratochvil, kterj' se narodil 2. úno-

ra r. 1826. ve Mnichovicích. j\Il v Milwaukee hostinec. Zemel tam r. 1887.

—

Dlužno též zmíniti se o zemelém Antonínu V. Hromádkovi. Narodil se

13. ervna r. 1839. v Sedlanech a stal se v Milwaukee majetníkem jedné z nej-

vtších továren na zavazadla ve Spoj. Státech. Jeho majetek se páil na jeden

million dollar. Upímným Cechem však nebyl nikdy. eské jméno Hromádka
zdálo se ma býti sprostým. Psal se "Romadke."

—

Roku 1867. pijeli spolen dva upímní Cechové do Milwaukee a to Petr

apek a Antonín Kolman. apek se narodil r. 1830. v Jestebicích v okresu vo-

tickém. Ve Voticích býval kapelníkem mstské kapely a znám daleko široko

jako dobrý klarinetista. Svrchu zmínného roku odejel s votickou kapelou do

Ameriky, kde tato poádala v rzných mstech koncerty
;
po té se usadil v Mil-

waukee a stal se lenem ehvaln známé nmecké kapely Ch. Bacha. Roku 1878.

založil v Milwaukee pvecký sbor "Hlahol," jehož sbormistrem byl nkolik rok.
Zemel tamže r. 1888., byv ctn a vážen pro svou holubicí povahu a ryzé eské
srdce. Z jeho syna Josefa Horymíra, narozeného 1860. v Jestebicích, stal se na

konservatoi pražské vynikající umlec na housle a dnes jest jedním z nejped-
njších chieažských hudebník. — Kolman, který se narodil r. 1842. v Jankov
u Votice, je též. dobrý hudebník. Podporoval díve každý eský podnik v Mil-

waukee.

—

Dne 10. srpna r. 1866. pibyl do Milwaukee Antonín Novák. Narodil se

9. dubna r. 1845. v Bezovicích na Mladoboleslavsku. V Milwaukee ml zprvu

koenáský obchod v eské tvrti; po té poal vydávati "Hospodáe amerického,'

jehož první íslo vyšlo poátkem února r. 1878. Redaktorem jeho byl dnes již

zvnlý Tom. Juránek, žijící tehdy v okresu Manitowoc. List vycházel o 12 až

16 stránkách, jednou za msíc, za dollar ron. Pozdji jej Novák vydával dva-

kráte za msíc, zárove zvtšiv formát a zvýšiv pedplatné na dollar 50 cent.
Ježto však list se ne\'7plácel, Novák jej roku 1882. pestal vydávati. V prosinci

však r. 1880. poal vydávati obrázkový týdenník smru zábavného pode jmé-

nem "Domácnost'." asopis ten tší se znané oblib eesko-amerického tená-
stva a jest proto dosti rozšíen. Jest souhrnem pekladv sensaních amerických
román a jsou v nm otiskovány v echách vyšlé romány. Od 1. ledna 1875. až

do 15. záí 1880. tiskl Novák Klácelv "Hlas svobodomyslných."

U listu toho vystídalo se již nkolik redaktor, z nichž nejdéle tam vytr-

val : Karel J. Maza. jenž se narodil 4. bezna r. 1863. v Kutné Hoe. V Nme-
ckém Brod složil maturitu a na pražské universit vnoval se zprvu studiím bo-

hosloveckým, potom právnickým a konen filosofickjan, po jichž ukonení od-

dal se úpln novinaení, vstoupiv do redakce denníku "Hlasu Národa." Roku
1892. pibyl do Chicaga a to ke "Svorosti," kde setrval skoro plné dva roky. Po
té vydával v Cedar Rapidsích v low s Frant. K. Ringsmuthem již zaniklý tý-

denník "Svit." Potom redigoval tamže "Slovana amerického" a r. 1896. pestou-
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do Mih\"aukee, kdez na ulicich 5. a Tamarack (nyni State) si zaNdil clilnu a re
meslo sve provozoval. Pozdeji stal se clenem tamni Bachovy kapely, ph niz jako 
barrtonista ucinkoval pres 25 rokll.-

Starymi osadniky v l\Iilwaukee byli take: Prokop Schuessler (zemrcl) 
z Luze, jenz byl strycem herce Josefa K. Scbuesslera, zijiciho ve ,Vilber v okre
su Saline, v Nebrasce, a zyecnely Frantisek Kratochvil, kterSr se narodil 2. Uno
ra r. 1826. ve l\Inichovicich. l\Iel v l\Iilwaukec hostinec. Zemrel tam r. 1887.-

Dluzno tez zminiti se 0 zemrelem Antoninu V. Hromadkovi. Narodil se 
13. cervna r. 1839. y Sedlcanech a stal se y l\IilwaukeG majetnikem jedne z nej
viHsich tovaren na zavazaclla ye Spoj. Statech. Jeho majetek se pacil na jeden 
million dollaru. UpfimnS"m Cechem vsak nebylnikdy. Ceske jmeno Hromadka 
zdalo se mu bSrti sprostym. Psal se "Romadke."-

Roku 1867. phjeli spolecne dva upfimni Cechove do l\Iilwaukee a to Petr 
Capek a Antonin Kolman. Capek se narodil r. 1830. \' Jestrebicich v okresu vo
tickem. Ve Voticich byval ka pelnikell1 ll1estske ka pely a znaill daleko siroko 
jako dobry klarinetista. Svrchu zmineneho roku odejel s votickou kapelou do 
Ameriky, kde tato poradala v rllznych mestech koncerty; po te se usadil v l\Iil
waukee a stal se clenem chvalne zname nemecke kapely Ch. Bacha. Roku 1878. 
zalozil v Milwaukee peveckSr shor "Hlahol," jehoz sbormistrem byl nekolik roku. 
Zemrel tamze r. 1888., byv ct(in a vazen pro svou holubici povahu a ryze ceske 
srdce. Z' jeho syna Josefa Horymira, narozeneho 1860. v Jestrebicich, stal se na 
konservatori prazske vynikajici umelec na housle a dnes jest jednim z nejpred
nejslch chicazskych hudebnikll. - Kolman, kterfr se narodil r. 1842. v Jankove 
u Votice, je tez. dobrS" hudcbnik. Podporoyal drive kazdf" cesky podnik v l\iil
waukee.-

Dne 10. srpna r. 1866. pribyl do l\Iihvaukee Antonin Novak. Narodil se 
9. dubna r. 1845. v Brezo'dcich na l\Iladoboleslavsku. V l\Iilwaukee mel zprvu 
korenarsky obchod v ceske ctvrti; po te pocal vyda\ati "Rospodare americkeho," 
jehoz prvni cislo vyslo pocatkem Unora r. 1878. Redaktorem jeho byl dnes jiz 
zvecnely Tom. Juranek, zijici tehdy v okresu l\Ianitowoc. List "ychazel 0 12 az 
16 strankach, jednou za mesic, za dollar roene. Pozdeji jej Novak vydaval dva
krate za mesic, zaroven zvetsiv format a zyf'siv predplatne na dollar 50 centll. 
Jezto vsak list se nevyplacel, Novak jej roku 1882. presta 1 vyclavati. V prosinci 
vsak r. 1880. pocal vydavati obrazkov)r . tydennik smeru zabavneho pode jme
nem "Domacnost'." Casopis ten tesi se znacne oblibe cesko-americkeho ctenar
stva a jest proto dosti rozsiren. Jest souhrnem prekladllV sensacnich americkSrch 
romanu a jsou v nem otiskoyany v Cechach yysle romany. Od 1. ledna 1875. az 
do 15. zafi 1880. tiskl Novak Klaceluv "Rlas svobodomyslnYch." . 

U listu toho vystfidalo se jiz nekolik redaktoru, z nichz nejdele tam vytr
val: Karel J. l\iazac. jenz se narodil 4. brezna r. 1863. v Kutne Rore. V Neme
ckem Brode slozil maturitu a na prazske nniyersite velloval se zpryu studiim bo
hosloveckym, potom pravnickS'm a konecne filosofickSrll1, po jichz ukonceni od
dal se uplne novinareni, vstoupiv do redakce denniku "Hlasu Naroda." Roku 
1892. pribyl do Chicaga a to ke "Svorosti," kde setrval skoro pIne dva rok~T. Po 
te vydaval v Cedar Rapidsich v lowe s Frant. K. Ringsmuthem jiz zanikly ty
dennik "Svit." Potom redigoyal tamze "Sloyana americkeho" a r. 1896. prestou-
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pil k "Pokroku Západu" v Omaze. V beznu r. 1899. ujal se redakce "Domácno-

sti."

Dne 7. bezna r. 1896, založil Novák v Milwaukee ješt jeden asopis a to

týdenník "Vlastimil," jehož vydavatelem a redaktorem však záhy se stal Frant.

emus. List po nedlouhém ase zanikl. — Krom "Domácnosti" vychází od roku

1894. v Milwaukee týdenník "Rovnost'." Vydavatelem byl a opt je Ed. A. Krall.

První sím eského spolkového života zašil v Milwaukee Vojta Náprstek,

a položil též základ k eské knihovn. Pohádal totiž tamní Cechj^ k založení e-
ského spolku, který však teprve r. 1860. založen byl. Spolkem tím byla jako v

Chicagu, Racin a jinde "Slovanská Lípa."

Za rok po té založen tam byl spolek "Cechoslovan," jehož hlavním úelem
byla podpora v nemoci a úmrtné, a také še úastnil národních podnikv.

"Slovanská Lípa" nebyla však spolkem podprným. Majíc úel pstovati

pospolitý život národní, stala se v brzku stediskem tamjších Cech. Ona zalo-

žila první eskou knihárnu a pstovala divadlo. V prvních létech svého trvání

spolkové místnosti nemla, a schze konaly se jednou za msíc u rozliných údv.
Divadlo hrálo se tehdy v "Birchard Halí," na jihovýchodním rohu Grand avenue

a západní Water ul. Prvním editelem byl zesnulý již Fr. J. Anderle. Roku
1865. najala "Slovanská Lípa" místnost' u "Meister" na Chestnut ulici, a diva-

dlo v zim r. 1867. zahájeno pedstavením "Vrahové v mst." Josef K. Schuess-

ler, pozdji editel divadla Sokola esko-amerického v Chicagu, byl editelem.

Roku 1869 vystavla si "Slovanská Lípa" vlastní sí na Prairie ulici a 25. pro-

since byla otevena pedstavením "áblv mlýn na Vídeské hoe," ízením Jos.

K. Schuesslera, který zstal divadelním editelem celý rok. Po jeho odstoupení

byl zvolen iditelem Ant. Novák.

Roku 1868. (14. ervna) založen v Milwaukee první sokolský sbor "Tlo-
cviná Jednota Sokol," který se r. 1870. (20. listopadu) se "Slovanskou Lipou"
spojil, podržev si jméno "Sokol-" Jednota ta zanikla r. 1877. Prvního ervna
r. 1878. založen opt sokolský sbor a to "Vrní bratí Sokol." Zakládajících le-

n bylo 13. Roku 1891. zmnil však sbor ten své jméno v "Tlocvinou Jednotu

Sokol" (dnes má asi 100 len) a zakoupen pozemek na rohu 12. a "Wine ulice.

R. 1895. vystavl sbor tento spolen s ády "Wiseonsin" (vznikl 4. ervna 1877-)

a "echoslovanem" (. S. P. S.) na svrchu eeném pozemku "esko-americkou
sí," s pkným jevištm. Stará sí na Prairie ulici, která pozdji stala se ma-
jetkem ádu "Wisconáin," byla pak prodána. — Krom výše eených spolk
zasluhují ješt zmínky: ád "Horymír" (. S- P. S.), dv ísla Jednoty eských
dam a to "Marta "Washington" a "Slavomíra," pvecký sbor "Hlahol," založený

r. 1878. a ád "Milwaukee" (Z. . B. J.).

Katol. echové v Milwaukee mli prvního eského knze, zemelého již

P. Josefa Gartnera, rodem Moravana, kter}' r- 1871. koupil nedostavný nme-
cký protestantský kostel na rohu ulic tvrté a Cherry, a zídil tam eskou ka-

tolickou osadu. Po jeho odchodu do íma psobilo tam nkolik knží; z nich

zasluhují estné zmínky zemelý již P. Gelasius Kuba z ^Moravy, který v osad
sv. Jana Nepom. dva roky psobil. Po té pevzal duchovní správu P. Tob. Spu-
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pil k "Pokruku Zapadu" v Omaze. V breznu r. 1899. ujal se redakce "Domacno-
t · " . S 1. 

Dne 7. brezna r. 1896. zalozil Novak v :Milwaukee jeste jeden casopis a to 
tydennik "VIastimil," jehoz vydavatelelll a redaktorelll vsak zahy se stal Frant. 
Cemus. List po nedloulH~m case zanikl. - Krome "Domacnosti" vychazi od roku 
1894. v IVlilwaukee tydennik "Rovnost'." Vydavatelelll byl a opet je Ed. A. Krall. 

Prvni sime ceskeho spolkoveho zivota zasil v l\Iilwaukee Vojta Naprstek, 
a polozil tez zaklad k ceske knihovne. Pobadal totiz talllni Cechy k zalozeni ce
skeho spolku, ktery vsak tE:prve r. 1860. zalozen byl. Spolkem tim byla jako v 
Chicagu, Racine a jinde "Slovanska Lipa." 

Za rok po te zalozen tam byl spolek "Cechoslovan," jehoz hlavnim ucelem 
byla podpora v nemoci a lllnrtne, ac take se ucastnil Earodnich podnikuv. 

"Slovanska Lipa" nebyla vsak spolkem podpllrnym. l\Iajic ucel pestovati 
pospolity zivot narodni, stala se v brzku strediskelll tamejsich Cechu. Ona zalo
zila prvni ceskou kniharnu a pestovala divadlo. V prvnich letech sveho trvani 
spolkove mistnosti nemela, a sehuze konaly se jednou za mesic u rozlicnych uduv. 
Divadlo hralo se tehdy v "Birchard Hall," na jihovychodnim rohu Grand avenue 
a zapadni Water uI. Prvnim rediteleru byl zesnuly jiz Fr. J. Anderle. Roku 
1865. najula "Slovanska Lipa" mistnost' u "l\Ieisteru" na Chestnut ulici, a diva
dlo v zime r. 1867. zahajeno predstavenim "Vrahove v meste." Josef K. Schuess
ler, pozdeji reditel c1ivaclla Sokola cesko-americkeho v Chicagn, byl reditelem. 
Roku 1869 vystavela si "Slovanska Lipa" vlastni sIn na Prairie nlici a 25. pro
since byla otevrena prec1stavenirn "DabIuv mlJn na Viclenske hore," rIzenlm Jos. 
K. Schuesslera, ktery zustal clivadelnim reditelem eely rok. Po jeho oc1stoupenl 
byl zvolen riditelem Ant. Novak. . 

Roku 1868. (14. cervna) zalozen v Milwaukee prvni sokolsky sbor "Telo
cvicna Jednota Sokol," °ktery se r. 1870. (20. listopadn) se "Slovanskou Lipou" 
spojil, poclrZev si jmeno "Sokol·" Jednota ta zanikla r. 1877. Prvniho cervna 
r. 1878. zalozen opet sokolsky sbor a to "Verni bratfi SokoL" Zakladajicich cle
nu bylo 13. Roku 1891. zmenil vsak sbor ten sve jmeno v "Telocvicnou Jednotu 
Sokol" (dnes rna asi 100 clenu) a zakoupen pozemek na rohu 12. a Wine ulice. 
R. 1895. vystavel sbor tento spolecne s rady "Wisconsin" (vznikl 4. cervna 1,877·) 
a "Cechoslovanem" (C. S. P. S.) na svrchu recenem pozemku "Cesko-ameriekou 
sin," s pekn)'m jevistem. Stara sill na Prairie ulici, ktera pozdeji stala se ma
jetkern radu "Wisconsin," byla pak prodana. - Krume vyse recenych spolku 
zasIuhuji jeste zminky: Rad "Horymir" (C. S· P. S.), dve cisla J eclnoty ceskych 
dam a to "l\Iarta Washington" a "81avomira," pevecky sbor "Hlahol," zalozeny 
r. 1878. a rad "l\lih"aukee" (Z. C. B. J.). 

----0----

Katol. Cechove v Milwaukee meli 111'\'niho ceskeho kneze, zemreleho jiz 
P. Josefa Gartnera, roc1em l\loravana, kter)'T r· 1871. koupil nedostaveny neme
cky protestantsky kostel na rolm nlic chTte a Cherry, a zHdil tam ceskou ka
toliekou osadu. P o j eho oc1choc1u do Rima piisobilo tam nekolik lmezi; z nich 
zaslnhuji cestne zminky zemrely jiz P. Gelasius Kuba z ::\Ioravy, ktery v osac1e 
sv. Jana ~epom. cha r oky pusobil. Po te prevzal c1nC'h oyni spravu P. Tob. Spu-
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na, též Moravan a rovnž již mrtvý. Za jeho duchovní správy vznikly však

v obci nepokoje, následkem nichž osadu opustil.

Roku 1875- ujal se pak katolických ech v Milwaukee zesnulý P. Leo-

Suchý, který se narodil 20. ervence r. 1841. v Horšov Týn. Vystudovav v

Praze gymnasium, vstoupil r. 1863. do ádu sv. Františka u Panny Marie Snž-

né, kde r. 1867. byl vysvcen. Psobil pak jako eský i nmecký kazatel v Praze,

Haindorfu a na Morav- Do Ameriky pijel r. 1873. a to do La Grosse ve "Wis-

consin. Psobil tam dva roky a pak uvázal se ve správu obce sv. Jana Nepo-

muckého v Milwaukee. Roku 1879. vj-stavl tam esko-katol. školu a faru a

opravil kostel.—Škola tato byla však slohu pochybeného ; a též uvnit byla ne-

vhodn upravena; proto jen málo dtí navštvovalo tuto eskou katolickou

školu. Když pak v osad sv. Jana Nepom. za píinou této nevkusné a neprakti-

cké školy povstaly tenice, a osadníci i proti správ P. Suchého poali reptati,

založil knz tento r- 1883. novou eskou Jíatol. osadu na jižní stran msta, ímž
dluhy petížená obec sv. Jana Nepom. ztratila ást' svých osadník a velmi se-

slábla. Po dva roky spravoval P. Suchý ob obce zárove, klon se více k osad

mladší a nechávaje v osad starší konati služby Boží ponejvíce nmeckými kn-
žími kapucíny. Z toho opt povstala vtší ješt nespokojenost' v osad sv. Jana

Nepom. a osadníci konen rozhodn žádali, aby i v tomto kostele konány byly

bohoslužby knzem rodákem. Proež uvázal se P. Suchý r. 1886- docela ve sprá-

vu nové obce sv. Václava, a osadu sv. Jana pevzal novosvcený knz František

Pívozník, jenž tam setrval pl druhého roku.

Roku 1889. stal se duchovním správcem v osad sv. Jana Nepom. P. Frant-

Kolá (pozdji v Antigo, Wis. a nyní v Reedsville, Wis.) a za jeho správy vy-

stavli osadníci pknou dvoupatrovou školu za 8,000 dollar, v níž je též byt pro

školní sestry. P. Fr. Kolá se narodil 25. dubna r. 1865. v Chrudimi, kde studo-

val reálné -vyšší gymnasium. Bohosloví studoval v Praze a v St. Francis u Mil-

waukee, kde byl na knžství vysvcen 3. bezna r. 1889. Byl inným v život

spolkovém zvlášt jako kaplan "Wisconsinské Katol. Jednoty.

Po nm spravoval osadu sv. Jana Nepom. fará L. Ant. Panoch a dnes je

tam faráem P. Jos. Adámek. P. Ludvík A. Panoch se narodil 16. listopadu r.

1870. v Radticích u Bechyn. Studia konal v Americe. Vysvcen byl zemelým
biskupem Janem Moorem v St- Augustinu ve Florid 21. prosince 1893. V listo-

padu 1901. pibyl do Muscoda, Wis., pak psobil v Milwaukee, Racin a n\Til.

stal se faráem v osad sv. Václava v Allegheny, Pa.

Do eské katol. školy chodilo r. 1909. 145 dítek, jež vyuovaly 3 sestry-

Tiitelky z ádu "Notre Dáme."

Osadu sv. Václava pak ídil od konce ervna r. 1897. až do ervence 1903.

P. František Kabelka. P. Fr. Kabelka se narodil 3. íjna r. 1868. v Jakubov u

Znojma. Gymnasium studoval v Kolín nad Labem a bohosloví na universit

Gregorianské v ím. Tamtéž byl vysvcen na knze 31. kvtna r. 1896. Do
Milwaukee pijel koncem ervna 1897. a pesazen byl do Racina v ervenci

1903., odkudž pozdji odešel.

Téhož msíce a roku nastoupil však na jeho místo P. Karel Žíla, dívjší

duchovní správce osady sv. Jana Nepom. v Racin.
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nar, tez l\Ioravan a rovne? jiz mrtv$·. Za jeho duchc:vni spravy vznikly vsak 
v obci nepokoje, nasledkem nichz osadu opustil. 

Roku 1875· ujal se pak katolickych Cechu v :Milwaukee zesnuly P. Leo
Suchy, ktery se narodil 20. cervence r. 1841. v Horsove T$rne. Vystudovav v 
Praze gymnasium, vstoupil r. 1863. do l'adu sv. Frantiska u Panny ~Iarie Snez
ne, kde r. 1867. byl vysvecen. Pusobil pak jako cesky i nemecky kazatel v Praze, 
Haindorfu a na :l\Iorave· Do Ameriky pi'ijel r. 1873. a to do La Crosse ve Wis
consin. Pusobil tam dva roky a pak uvazal se ve spravu obce sv. Jana )Jepo
muekeho v l\Iilwaukee. Roku 1879. vysta vel tam cesko-katol. skolu a faru a 
opravil kostel.-Skola tato byla vsak slohu pochybeneho; a tez uvnitf byla ne
vhodne upravena; proto jen malo det! navstevovalo tuto ceskou katolickou 
skolu. Kdyz pak v osade sv. Jana Nepom. za pricinotl teto nevkusne a neprakti
eke skoly povstaly trenice, a osadnici i proti spra ve P. SuclH~ho pocali reptati, 
zalozil knez tento r· 1883. novou ceskon lratol. osadu na jizni strane mesta, ClmZ 
dluhy pretizena obec sv. Jana Nepom. ztratila cast' svych osadnikil. a velmi se
slabla. Po dva roky spravoval P. Suchy obe obce zaroven, klone se vice k osade 
mladsi a nEchavaje v osade starsi konati sluzby Bozi ponejvice nemeckymi kne
zimi kapuciny. Z toho opet p~vstala vetSi jeste nespokojenost' v osade sv. J ana 
Nepom. a osadnici konecne rozhodJ.e zadali, aby i v tomto kostele konany byly 
bohosluzby knezem rodakeru. Procez uvazal se P. Suchy r. 1886· docela ve spra
vn nove obce sv. Vaclava, a osadu sv. Jana prevzal TIuvosveceny knez FrantiSek 
Pnvoznik, jenz tam setrval pul c1ruheho roku. 

Roku 1889. stal se duchovnim spravcem v o~ade sv. Jana Nepom. P. Frant· 
Kolar (PGzdeji -v Antigo, Wis. a nyni v Reedsville, \\Tis.) a za jeho spravy vy
staveli osadnici peknou dvoupatrovou skolu za 8,000 dollarll, v niz je tez byt pro 
skolni sestry. P. Fr. Kolar se narodil 25. du1Jna r. 1865. v Chrudimi, kde stu do
val realne vyssl gymnasium. Bohoslovi stuc10val v Praze a v St. Francis u Mil
waukee, kde byl na knezstvi vysvecen 3. bl'ezna r. 1889. Byl cinnym v zivote 
spolkovem zvlaste jako kaplan Wisconsinske Katol. Jednoty. 

Po nem spravoval osadu sv. Jana Nepolll. farar L. Ant. Panoch a dnes je 
tam fararem P. Jos. Adamek. P. Ludvik A. Panoch se narodil 16. listopadu r. 
1870. v Radeticich u Bechyne. Studia konal v Americe. Vysvecen byl zemrelym 
biskupem Janem l\Ioorem v St· Augustinu ve Floride 21. prosince 1893. V listo
padu 1901. pribyl do l\Iuscoda, Wis., pak pusobil v :l\Iilwaukee, Racine a nyn!. 
stal se fal'arem v osade sv. Va clava v Allegheny, Pa. 

Do ceske katol. skoly chodilo r. 1909. 145 cUtek, jez vyucovaly 3 sestry-
ucitelky z radu "Notre Dame." 

Osadu sv. Vaclava pak Hdil od konce cervna r. 18!H. az ao cervence 1903. 
P. Frantisek Kabelka. P. Fr. Kabelka se narodil 3. rijna r. 1868. v Jakubove u 
Znojma. Gymnasium studoval v KoHne nad Labem a bohoslovi na nniversite 
Gregorianske v fUme. Tamtez byl vysvecen na kneze 31. kvetna r. 1896. Do 
l\:filwaukee prijel koncem cervna 1897. a presazen byl do Racina v cervenci 
1903., odkudz pozdeji odesel. 

Tehoz mesice a roku nastoupil vsak na jeho rnisto P. Karel Zila, dfivejsL 
duchovni spravce osady sv. Jana Nepom. v Racine. 
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Kostel sv. Václava stojí na Scott ul. . 662. a byl vystavn r. 1883. Do
školy chodí 130 dítek; vyuují je 3 sestry ádu sv. Františka. — Osada na jižní

stran msta jest dnes už zámožnjší než stará eská obec na severní stran.

Nejstarším eským katol. spolkem v Milwaukv^e jest spolek sv. Jana Ne-

pom., r. 1863. založený, a nejstarším katol. spolkem na jižní stran je spolek sv.

Václava. Krom tchto dvou spolk jest ovšem ješt nkolik jiných eských

katolických spolk ve mst Milwaukee.

o

V ]\Iihvaukee ustavil se též malý sbor eských protestant, jimž jakási

americká sekta propjila kostelík na rohu ulic Harmon a 13. Sbor založen byl

20. prosince r. 1898. a brzy se spojil s církví kongreganí. len má pouze n-
kolik.

eši v Milwaukee, jichž žije v rzných ástech msta asi sedm tisíc, ne-

nabyli sice tak znaného bohatství, jakým se honosí velká ást' krajan na p. v

Chicagu, dosáhli však toho, že v život jejich národní nezasáhla evnivost' tak

zhoubn jako ve mstech jiných.—Žel však, že již dnes mnohé tamní rodiny e-
ské upadají v národní ospalost' a dorost pro lhostejnost' rodi ku eské škole se

tam rychle ponmuje a amerikanisuje.

o •

CVskó stavení v okresu Manilowoc za doby naší.

Severn (asi 50 anglických mil) od okresu Milwaukee, leží okres Manito-

woc, v jehož severní ásti poali se usazovati echové poátkem let padesátých.

Do okresu toho pišli r. 1851.: Frant. Fišer (píšící se Fischer), jenž se narodil

r. 1840. v Budini v pražském kraji a pijel jako 91etý chlapec se svými rodii do

Milwaukee r. 1849.; IMichal Kellner, Nmec z ech, nepíznivec ech, jenž za-

loživ vesniku Kellnersville, pozdji z tamních ech zbohatl ; Jan, Antonín, Vá-

~66 IJejiny G'Yccld},v Amc'rickY,ch. 

Kostel sv. Va clava 'stoji na Scott ul. C. 662. a byl vystaven r. 1883. Do 
skoly chodi 130 ditek; vyucuji je 3 scstl'Y radu sv. Frantiska. - Osada na jizni 
strane mesta jest dnes uz zamoznejsi nez stara ceska obec na severni strane. 

Nejstarsim ceskym katol. spolkelll v l\1ilwauk~e jest spolek sv. Jana Ne
porn., r. 1863. zalozeny, a nejstarsrm katol. spolkem lla jiznl strane je spolek sv. 
Vaclava. Krome techto dvou spolku jest ovsem jeste nekolik jinych ceskych 
katolickych spolktl ve meste l\:Iilwaukee. - -

----0----
V l\Iilwaukee usta viI se tez maly sbor ceskych protestantu, jimz jakasi! 

americka sekta propujcila kostelik na l'ohu ulie Harmon a 13. Sbor zalozen byl 
20. prosince r. 18D8. a brzy se spojil s cirkvi kongrcgaeni. Clentl rna pouze ne
kolik. - -

----0----
Cesi v l\iilwaukee, jichz zije v rtlznych casteGh mesta asi sedm tislc, ne

nabyli sice tak znaeneho bohatstvi, jakym se honosi v(;lka cast' krajanu na pro v 
Chicagu, dosahli vsak tollo, ze v zivot jejicll narodlil nezasahla revnivost' tak 
zhoubne jako ve mestech jinS'ch.-Zel vsak, ze ji,z dnes mnohe t.amni rodiny ce
ske upadaji v narodni ospalost' a dorost pro Ihostejnost' rodicu ku ceske skole se 
tam ryehle ponemeuje a amerikanisuje. - -

----0----

Cl'ske stavenl \" olucsll ~[anitowoc za doby nasL 

Se\'erne (asi 50 anglickS'ch mil) od okresu :\Iilwaukee, lezl okres Manito
woc, v jehoz severni easti pocali se usazovati Cechove poeatkem let padesatych. 
Do okresu toho prisli r. 1851.: Frant. Fiser (pislcl ~e Fischer), jenz se narodil 
r. 1840, v Budini v prazskem kraji a prijel jako 91etS' chlapec se svS'mi rodiei do 
:Milwaukce r. 1849.; Michal Kellner, ~emec z Cech, nepHznivec CeChtl, jenz za
loziv vesaickn Kellnersvill e, pozdeji z tamnich CeChtl zbohatl; Jan, Antonin, Va-
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clav, Josef a Emanuel Chloupkové z Kutné Hory a Petr Straka a Petr Antonín

Kostlivý z Domažlic. Za rok po nich pibyli za nimi : Fr. Stupecký z Vyhá u
eského Brodu; dr. m. u. Jan Mendlík z Potštýna; Václav Malý, Jan ížek a

Frant. Vozáb ze Stem u Mlníka a Frant. Kostomlatský z Kostomlat u Roudni-

ce. Skoro všichni jsou již na pravd Boží.

Roku 1853. se tam usadili : Josef Duchoslav, ezbá z Domažlic, jehož,

vdova se provdala za Václava Randu, který zemel v Niobrae v Nebrasce;

Frant. Svatý z Lomnice nad Popelkou, který žil ješt r. 1900. v Algom v okre-

su Kewaunee a Jan Heman (nar. dne 23. února r- 1812. v Kroužku u Nebužel),

který pibyl koncem roku 1853. do townu Košutu. V echách ml dva velké

statky—jeden v Nebuželách a druhý v Kovanci. Roku 1847. byl zvolen za pro-

tektora protestantské církve v okresu mlnickém a súastnil se v letech 1848. a

1849. mezi pedními vlastenci kraje mladoboleslavského tehdejšího politického-

hnutí. Roku 1848. zvolen byl pro tináct vkolních obcí za jednatele katastrál*

ního
;
pozdji zvolen byl za poslance do eského snmu- V dobách beznových

vyslán byl protestanty k císai, aby vj-mohl u nho zbavení od poplatk, jež pro-

testanti do té doby platili katolickým obcím. Doslechnuv se o studentském po-

vstání, zídil setninu dobrovolník a vedl ji ku Praze. Avšak musil se vrátit,

nebo na cest zastihla ho zvs, že Praha je vojskem obležena. Po svém návra-

tu, jal se zasazovati o rozšíení národního uvdomní mezi eským lidem svého

kraje. Rozdával Havlíkovy epištoly a založil národní stranu ve svém okresu;

zárove Karla Havlíka podporuje. Za to ovšem zakoušel všelikých nepíjemno-
stí a pronásledování se stranj^ vlády.—Proto rozhodl se vysthovat se do zem
svobodnjší. Nejprve odebral se do Uher; ale nenašed tam, po em toužil, vyst-
hoval se do Ameriky. Usadil se, jak již eeno, v Košut. Nedaleko Francis

Creeku koupil pozemek, njaký as farmail, ale pak zaídil tam malý mlýn a

pily. Pozdji stal se podílníkem vtšího mlýna a parních pil v Reedsville, v okre-

su Manitowoc. Podniky jeho ve Wisconsinu se však nevyplácely, takže utrpl
velkých ztrát. Roku 1865. pesídlil se do státu Nebrasky, kde v Aragu, v okre-

su Riehardson, u eky Missouri založil lihovar. Zákon, stanovící v Nebrasce vy-

soké poplatky na lihoviny, znemožnil existenci malých vinopalen, takže i He-
man zanechati musel prmyslu toho a odsthoval se do Aspinwallu, v okresu Ne-
maha, v Nebrasce. Tam si zaídil hostinec. Avšak ani tam se mu nedailo, a tu

pišed o poslední peníze, odešel r. 1868. do okresu Salin v Nebrasce, kamž si

sebou pinesl pouze žebráckou hl a svoje upímné eské srdce. Tam zabral

vládní pozemek o 160 akrech, a muž, který díve pinášel obti na oltá vlasti a

podporoval své pátely—byl nucen vésti po dlouhá léta život vpravd otrocký.

Zemel ve Wilber r- 1888. Synm jeho z prvního manželství dobe se nevede

;

ale synové z druhého manželství opl3'vají bohatstvím—mají velkoobchod v Lin-

coln v Nebrasce.

—

Roku 1854. pibyli pt dva upímní echové do okresu Manitowoc a to:

Robert, Ferd. Sáry a Vá,clav Šimonek. Sáry se narodil 6. ervna r. 1832. v Pra-

ze v ísle 316- na Karlov námstí. Pocházel ze staré bohaté pražské rodiny Šá-

rých, která ddin po sta let držela jeden své doby z nejvtších pražských pivo-

var "U Šárých." Jako mladík 161etý úastnil se památné revoluce r. 1848- v
Praze, a proto byl nucen z vlasti UDrchnout. Dlel nejdíve v Bostonu, po té v
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clay, Josef a Emanuel Chlol1pkove z Kutne Hory a Petr Straka a Pet~ Antonin 
Kostlivy z Domazlic. Za rok po nich pribyli za nimi: Fr. Stupecky z Vyhane u 
Ceskeho Brodu; dr. m. u. Jan l\lendlik z Potstyna; Vaclav l\Ialy, Jan Cizek a 
Frant. Vozab ze Strem u l\Ielnika a Frant. Kostomlat~ky z Kost0111lat u Roudni
ceo Skoro vsichni jsou jiz na pravde BozL 

Roku 1853. se tam usadili: Josef Duchoslav, rezbar z Domaz!ic, jehoz.. 
vdova se provdala za Vaclava Ranc1u, ktery zemhl v Niobrare v ~ebrasce; 
Frant. Svaty z Lomnice nad Popelkol1, ktery zil jeste r. 1900. v Algome v okre
su Kewaunee a Jan Herman (nar. dne 23. unora r· 1812. v Krol1zku u Nebuzel), 
ktery pribyl koncem roku 1853. do townl1 Kosl1tl1. V Cechach mel dya velke 
statky-jeden v Nebuzelach a druh~' v Kovanci. Ruku 1847. byl zvolen za pro
tektora protestantske cirkve v okresl1 melnickem a s'6castnil se v letech 1848. a 
1849. mezi prednimi vlastenci kraje mladoboleslavskeho tehdejsilio politickeho· 
hnuti. Roku 1848. zvolen byl pro trinact vukolnich ObCl za jednatele katastral
nllio; pozdeji zvolen byl za poslance do ceskeho snemu· V dobach breznovych 
vyslan byl protestanty k cisari, aby vymohl u neho zbayeni od poplatku, jez pro
testanti du te doby platili ka'tolickym obcim. Doslechnuv se 0 stl1dentskem po
vstani, zfldil setninu dobrovolnikll a vedl 'ji kl1 Praze. Avsak ml1sil se vratit, 
nebot' na ceste zastih'la ho 2\,-est', ze Praha je vojskem oblezena. Po svem navra
tu, jal se zasazovati 0 l'ozsireni narodniho uyedomeni mezi ceskym lidem sveho 
kraje. Rozdaval Havlickovy epistoly a zalozil narodn! stranu ve svem okresu; 
zaroveii Karla Havlicka podporuje. Za toovsem zakollsel vselik~'ch neprijemno- / 
sti a pronasledovani se strany vlady.-Proto l'ozhodl se vysH~hovat se do zeme 
svobodnejsi. Nejprve odebral se do Uher; ale nenased tam, po cern touzil, yyste
hoval se do Ameriky. Usadil se, jak jiz receno, v Kosute. Nedaleko Francis 
Creeku koupil pozemek, nejak~~ cas farmaril, ale pak zafldil tam maly mlyn a 
pily. Pozdeji stal se podilnikem vetsiho mlfna a parnich pil v Reedsville, v okre
su Manitowoc. Podniky jeho ve Wisconsinn se vsak nevyplacely, takze utrpel 
velkych ztrat. Rokn 1865. presidlil se do statu Nebl-asky, kde v Aragu, v okre
su Richardson, u reky :l\Iissouri zalozillihovar. Zakon, stanovici v Nebrasce vy
soke poplatky na lihoviny, znemozniI. existenci maly-eh vinopalen, takze i Her
man zanechati musel prumyslu toho a odsteboval se du Aspinwallu, v okresu Ne
maha, v Nebrasce. Tam si zafldil hostinec. Avsak ani tam se mu nedarilo, a tn· 
pfisec1 0 }Josledni penize, odesel r. 1868. do okresu Saline v N ebrasce, kamz si 
sebou prinesl pouze zebrackou hul a svoje upfimne ceske srdce. Tam zabral 
vladn! pozemek 0 160 akrech, a muz, kterS- dflve prinasel obeti na oltar vlasti a 
podporoval sve prately-byl nucen vesti po dlouha leta zivot vpravde otrockY. 
Zemrel ve Wilber r· 1888. Synllm jeho .z prvniho manzelstvi c10bre se nevede; 
ale synove z druheho manzelstvi oplyvaji bohatstvim-majit' velkoobchod v Lin-· 
coIn v Nebrasce.-

Roku 1854. pribyli ('pet dva upflmni Cechove UO okresu :L\Ianitowoc a to: 
Robert, Ferd. Sary a Vaclav Simonek. Sary se narodil 6. cel'vna r. 1832. v Pra
ze v eisle 316· na Karlove namesti. Pochazel ze stare bohate prazske rodiny Sa
rych, ktera dedicne po sta let drZela jeden sve doby z nejvetsich prazskych pivo
varn "u Sarych." Jako mladik 16lety ucastnil se pamatne revoluce r. 1848· v 
Praze. a proto byl nucen z vlasti unrchnout. Dlel nejdflve v Bostonu, po te v 
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Chicagu, které tehdy bylo malou osadou, potom pesídlil se do Wisconsinu, kde

v okresu Manitowoc zakoupil pozemky a se oženil. Roku 1869. pesídlil se do

.Wilber, v okresu Salin v Nebrasce, kde pozdji založil pivovar, jenž pešel ve

vlastnictví Matje B. Hokufa a byl znien požárem. Sáry nebyl v Americe ša-
sten a ku všemu ješt ku stáí úpln oslepl. Patil k nejvrnjším pátelm Voj-

ty Náprstka, jsa mužem nad jiné setlým. Zemel 10. dubna r- 1903. v Ponoca

v Kanad. Zanechal po sob ti syny (Adolfa, Roberta a Jana) a jednu dceru

(pí. Matildu Chmelíovu v Crete v Nebrasce).. Manželka a jeden syn jej na

vnost' pedešli. Zesnulý bratr jeho náležel v Cechách ku stran konservativní

a udává se, že vždy ku stran nmecké se klonil. Bjd také vj^znamenán císaem
záslužným zlatým kížem.

—

Václav Šimonek (nar. 19. dubna r- 1815. v Nebuželech u Mlníka), byl uite-

REV. JOSEF MALÝ.
první esk}' missioná ve .státu Wisconsin.

lem v Léících pod ípem, znal nuiohou eskou knihu i obsahu vdeckého^ Pi-

byv do okresu Manitowoc, zprvu farmail; po té se odsthoval do msta Mani-

towoc, zaídil si tam obchod s rzným zbožím. Byl nejenom hokynáem a kup-

cem, ale i obchodníkem se stížním zbožím. Zemel tam 24. ledna r. 1897. Starší

syn jeho Bedich Shimonek (narodil se 21. ledna 1852. v Léících), je lékaem v

Milwaukee, mladší syn Karel provozuje lékaství v St- Paul v Minnesot.

Vynikajícího místa dobyl si v djinách ech wisconsinských P. Josef

Malý, nejstarší eský missioná ve Wisconsinu. Narodil se 29. záí r. 1829. v

468 IJejiny Cechuv Amel'ickych. 

Chieagu, ktere tehdy bylo malou osadou, potom pre5ic1lil se do ,Viseonsinu, kde 
v okresu :Manitowoc zakonpil pozemky a se ozenil. Roku 1869. pfesidlil se do 
Wilber, v okresu Saline v ?\eb1'3See, kde pozdeji zalozil pivovar, jenz presel ve 
vlastnictvi l\IaUije B. Hoknfa a byl znicen pozarem. Sary nebyl v Americe st'a
sten a ku ysemu jeste ku stafi llplne oslepl. Patril k nejvernejsim pratehim Voj
ty Naprstka, jsa muzem nad jine sectelYm. Zemrel 10. dubna r· 1903. v Ponoca 
v Kanade. Zaneehal po sobe tri syny (Ac1olfa, Roberta a Jana) a jednu dceru 
(pi. Matildu Chmelii'ovu v Crete v Nebrasce).. lIIanzelka a jeden syn jej na 
vecnost' predesli. Zesnuly bratr jeho nalezel v Ceehach ku strane kQnservativni 
a 1.1dava se, ze vzdy ku strane nemeeke se Idonil. Byl take vyznamenan cisarem 
zasluzn),rm zlatym kfizem.-

Y,lclav Simonek (nar. 19. dubna r· 1815. v N ebllzclech u l\Ielnika), byl ucite-

REY. JOSEF MALf. 
pn'nf ('csky missionM' \'e .sUitu Wiseonsin. 

lem v Leciclch pod Hipem, znal llUlOhou ecskou knihu i obsahu vedecb~ho.. Pri
by .... do okresu Manitowoc, zprnl farmar'il; po te sc odstehoval do mesta l\fani
towoe, zafidil si tam obehoc1 s rlIZI1)"·m zbozim. Bylt' nejenom hokynarem a kup
cern, ale i obchodnikem se stI-iznim zbozim. Zemi'el tam 24. Ie dna r. 1897. StarS! 
syn jeho B(:;dl'ich Shimonek (narodil se 21. lcdna 1852. v Lecicich), je lekarem v 
l\Iilwaukee, mlads! syn Karel provozujc Iekarsb·i y St· Paul v :\Iinnesote. 

Yynikajieiho mist a dobyl si v dejinach Cechll wisconsinskych P. Josef 
Maly, nejstarsl ceskS' missionill' ,·e 'Yiscol1sinu. Xal'oc1il sc :?9. zarl r. 1829. v 
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Bechyni u Tábora ; v Písku studoval gymnasium a v Budjovicích bohosloví.

Na knžství byl vysvcen r. 1853. biskupem blahé pamti Valerianem Jirsíkem.

Pak byl kaplanem^ v Malé Chýšce u Milevska.

Koku 1S54-' pijel do Ameriky a stal se duchovním správcem nmecké ka-

tol. osady u Manlins Station a pak osady Róme v dioecesi Albany, ve státu New

York.

Ped vánocemi roku 1855. pijel do Wisconsinu, kde se veliká síla eských

vysthovalc usazovala. Byl pijat do dioecese mihvaueké biskupem J. Hennjm

a posluhoval echm, jichž bylo tam už hojn usazeno, avšak kostela svého jeste

nemli Biskup udlil mu pak osadu v Greenfield, kdež byl po dva roky a od-

kudž obsluhoval eský lid v ^lilAvaukee, Watertown, v okresu Jefferson, Water-

ford v okresu Racine, jakož i v Manitowoc Co. Tenkráte byl jeho osadou cely

Wisconsin. V msíci íjnu r. 1857. pisthoval se na samotu, zvanou :\Ianitowoc

Rapids, poblíž msta Manitowocu, kdež byla nmecká osada, kamž ale chodili ta-

ké Jrané a eši- Odtud navštvoval v týdnu i jiné zaátenické osady v okolí,

jako Francis Creek, Cooperstown a pak eskou osadu v nynjším Tish :\Iills, kdež

míval mši sv. y síni Sinkuly, než se vystavl z klád první malý kostel. V roce

1860 pesthoval se pak do Francis Creek, odkud dojíždl na G-reenbay-Road da

kostela sv. Jakuba, pak k sv. Václavu a docházel obas do kostela sv. Josefa v

Carlton a sv. Jana Nepom. ve West Kewaunee. R. 1865- v^srpnu pevzal P. Jos.

Malý osadu sv. Martina v Dane Co. a navštvoval odtud Cechy v Muscoda. P.

A. Lang stal se jeho nástupcem ve Francis Creek. Po velikonoci r- 1866. nastou-

pil po P. N. Zástroví v osad sv. Jana Nepom. v Mihvaukee a na podzim r. 1867.

byl poslán do osady sv. Josefa u La Crosse. Roku 1868- pevzal správu obce sv.

Václava v Cooperstown, kdež osadníci vzpeovali se dát "deed" od pozemku bi-

skupovi J. Melcherovi; proto byl opt pesazen do Kewaunee, ale v r. 1872.

opt vrátil se a sice do Kellnersville. ]\Iezitím byl v obci sv. Václava knz Ge-

deon Mazánek, který však od nejdstp. biskupa byl suspendován. Na veliko-

noní pondlí r. 1873- zemel P, Mazánek v Denemarku u kostela sv. Trojice na

záškrt. Uinil však veejné odvolání, napsané na listu a byl zaopaten P. Leo-

nem Gauchém z Two Rivers. Odpoívá naproti kostelním dveím na hbitov sy.

Václava v Cooperstown. Protože se osada sv. Václava pidržela suspendované-

ho knze, bvla interdiktem stižena. Tu v tom ase a sice v srpnu 1873. povolali

osadníci nešastného bývalého professora Lad. Ivlácela, který smutn psobil

v osad až do roku 1875- V lét téhož roku osada L. Klácela propustila a s bi-

skupem se opt smíila. Dle naízení biskupa Krautbauera P. Josef Malý opt

pravideln osadu sv. Václava navštvoval ; též v tom ase docházel k sv. Augu-

stinu a do Reedsville, až pak po 7 letech pesídlil do Carltown ku kostelu sv. Jo-

sefa, odkud obsluhoval kostely : Panny Marie v Tish Mills, sv. Vavince v Stan-

gelville a sv. Jana v Krok. Po krátkém ase vrátil se opt do Kellnersville, kdež

založil pknou esko-katolickou školu, a odtud po dvou letech odebral se do obce

sv. Vojtcha ve Slovan, naež podruhé pevzal duchovní správu obce sv- Martina,

Dane County u Springfield Corners, kteréžto osady se vzdal po dvou letech, pro-

tože trpl hluchotou. Odebral se pak na farmu po otci zddnou, kdež strávil

v tichosti zbytek života svého. Každou nedli jezdíval do kostela sv. Martina^,

ti míle vzdáleného, sloužit mši sv. V roce 1877. slavil zemelý missioná své
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Bechyni u T:ibora; v Pisku studo\Tal gymnasium a v BudejoYlclch bohoslovL 
Na knezstvl byl yysvecen r. 1853. bisknpem blahe pameti Valerianem Jirsikem. 
Pak byl kaplane~ v ~\Iale Chfsce u lUilevska .. 

Rokn 1854· pfijel do Ameriky a stal se duchoynfm spra vccm nemecke ka· 
tol. osady u l\Ianlins Station a pak osady Rome v dioecesi Albany, ye statu ::Jew 
York. 

Pred vanocemi roku 1855. pfijel do Wisconsinu, kde se velika sila ceskych 
vystehovalCll usazovala. Byl prijat do dioecese milwaucke biskupem J. Hennim 
a poslnhoval Ceclni.m, jichz bylo tam nz hojne nsazeno, a "sak kostela syeho j8ste 
nemeli. Biskup udelil 111U pak osadl1 y Greenfield, kdd byl po dva roky a od
kudz obsluhoval cesky lid v :Milwankee, ,VatertoYrn, v okrcsn Jefferson, ,,"Tater· 
ford, v okresu Racine, jakoz i v :Jlanitowoc Co. Tenkrate byl jeho osadou cely 
Wisconsin. V mesici fijnu r. 1857. pristehoval se na sa111otn, zvanou :\Ianitowoc 
Rapids, pobllz mesta l\Ianito'wocu, kdez byla nemecld. osada, kamz ale chodili ta
ke Jrcane a Cesi· Odtud navstevoyal y t~·dnu i jine zacatecnicke osady v okoli, 
jako Francis Creek, Cooperstown a pak ceskou osadu v nynej;im Tis11 :JIills, kdez 
mival msi sv. ~ sini Sinkuly, nez se vystavel z klad prvnl maly kostel. V roce 
1860. prestehoval se pak do Francis Creek odknd doj izdel na Greenbay-Road do 
kostela sv. Jakuba, pak k sv. Vaclayu a dochazel obcas do kostela sy. Josefa v 
Carlton a sv. Jana Nepom. ve West Kewaunee. R. 1865· v srpnu prevzal P. Jos. 
J\faly osadu sv. l\Iartina v Dane Co. a navstevoval odtnd Cechy v :J1uscoda. P. 
A. Lang stal se jeho nastupcem ye Francis Creek. Po velikonoci r· 1866. nastou· 
pi! po P. N. Zasterovi v osade s\'. Jana Nepom. v :J1ilwankee a na podzim r. 1867. 
by} posIan do osady sv. Josefa u La Crosse. Rokn 1868· prevzal spravu obce sv. 
Va,clava v Coopersto\v-n, kdez osadnlci vzpecovali se dat "deed" od pozemkn bi
skupovi J. J\Ielcilerovi; proto byl opet pre sa zen do Ke\vannee, ale v r. 1872. 
opet vr:ltil se a sice do Kellnersville. :ThIezitim byl v obci sv. Vaclaya knez Ge· 
deon J\:1azanek, ktery vsak od nejdustp. biskupa byl sllspendovan. Na veliko
noen! pondell r. 1873· zemrel P, ~Iazanek v Denemarkn u kostela sv. Trojice na 
zaskrt. Ucinil vsak verejne odvolani, napsane na listn a byl zaopatren P. Leo· 
nem Ganchem z Two Rivers. Odpoeiv:i naproti kostelnfm dveHm na hrbitoye sv. 
Vaclava v Cooperstown. Protoze se osada sv. Vaclava pridrzela suspendoyane
ho kneze, byla interdiktem stiZena. Tn v tom case a sice v srpnll 1873. povolali 
osadnici nest'astneho byvaleho professora Lad. Klacf:la, ktery smntne pusobil 
v osade az do roku 1875· V lete tellOZ roku osada L. Klacela propustila a s bi. 
skupem se opet smifila. DIe naHzeni biskupa Krautbanera P. Josef :J1aly opet 
pravidelne osadu sv. Vaclava navstevoval; tez v tom case docluizel k sv. Augu
stinu a do Reedsville, az pak po 7 letech presidlil do Carltown ku kostelu sv. Jo
sefa, odkud obsluhoval kostely: Panny :l\Iarie v Tish 1\1i11s, sv. Yavfince v Stan· 
gelville as\'o Jana v Krok. Po kratb~m case vratil se opet do Kellnersville, kdez 
zalozil peknou cesko-katolickon skol:l, a odtud po dvon letech odebral se do obce 
sv. Vojtecha ve Slovan, naeez podruhe prevzal duchovni spravu obce sv· :Jlartina, 
Dane County u Springfield Corners, kterezto osady :,e vzdal po dvon letech, pro· 
toze trpel hluchotou. Odebral se pak na farmu po otei zdedenou, kdez stravil 
v tichosti zbytek ziyota sveho. Kazdon nedeli jezdival do kostela sv. :Martina, 
tri mile vzdaleneho, slonzit msi sv. V roce 1877. slavil zemrely missionar sve 
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251eté knžské jubileimi. Tenkráte byl P. Malý v plné síle. Dokal se však i

jubilea zlatého, jež slaveno bylo dne 30- ervence r. 1903. v kostele sv. Martina

ve Springfield Corners, Akoliv to bylo na všední den a ve žních, byl velký ko-

stel lidem peplnn, znamení, jak sob starého missionáe váží. Konec veleinné-

mu životu jeho uinila mrtvice dne 13. ervence roku 1909. Zasloužilý, staiký
missioná^ pionér eských katol. osad ve Wisconsinu, dokonal svoji pozemskou

pou ve vysokém vku, 81 rok.

Bylo by zajímavé, znáti podrobnosti ze života zesnulého prvního missioná-

e eského ve státu Wisconsin, Již nárt života jeho ukazuje, jak asto se musil

sthovati z místa na místo, kde zrovna práce jeho bylo nejvíce zapotebí a v ja-

kých cestách bylo tenkráte to sthování a navštvování osad, posluhování ne-

mocným, o tom vypravují staí osadníci, jichž však už zbývá málo. Bylo jíti

po indiánských pšinkách, a kolikráte v noci svítit lucernou na sekané známky
na stromech, aby se nezabloudilo- Tenkráte ani povozu nebylo, leda volského.

Tenkráte chodíval zemelý missioná od osady k osad pšky, jeden muž mu
nesl obyejn tašku, v níž byla mešní roucha, kámen, oltání svícny, kniha mešní

a vše jiné potebné ; nkdy také vlekl svou tžkou tašku sám. Na tch cestách

neschdnými pralesy bylo snadno zabloudit. Jedenkráte ubíral se zesnulý P.

Malý lesem pšinou do Cooperstownu, už bylo k veeru a poznal, že bloudí. Po-

tkal lovka, který mu na dotaz ukázal v opanou stranu. Setmlo se úpln.

Nebylo jiné pomoci, než zstat v lese pes noc. "Našel jsem si suché místo, tašku

jsem si dal pod hlavu a kabátem pikryl," vypravoval horlivý missioná. Te-

prve z rána po delším hledání našel ztracenou stezku A na tch cestách zažil

bídy a útrap mnoho. Lid pisthovalý, naskrze chudý, neml nkdy sám co do

úst dát, toho nejnutnjšího kolikráte se nedostávalo. Strouhání šindele bývalo

hlavní obživou prvních pisthovalc.—Za šindel pak dostali v nejbližším mst
pytel mouky, který nazvíce musili sami na zádech donésti dom neschdnými ce-

stami. A doma kolikráte ta mouka i v sudu u kamen zmokla ; nebo byly ty

první chaty "šandy" ledajak sbité a sroubené z kulatých klád a štípaných prken.

Stl se zrobil z prken na paez upevnných, špalky (holce) na šindele sloužily za

stoliky, v jednom kout ohrazené místo na zemi pro postel a v druhém kout
pro dti. Do takové dkladné šandy, která potila Martinu Forstovi, zavítal na

své cest k Rojtm (nyní Stangelville), P. Malý. Bylo už pozd veer, veliká

tma a pršelo; na další cestu nebylo pomyšlení. Vysílen a hladov žádal eský
missioná o nocleh. "I s radostí, jen jestli budete s naší chudobou spokojen! K
veei také njakou pipravíme." Ale nebjio nieho v dom krom trochu mou-
ky; ani mléka nebylo, ani vajec, káva také žádná. Vzal tedy hospodá lucernu

a honem k sousedovi Iranu ; ten už ml krávu. Anglicky neuml, musil uka-

zovat na skoápky od vajec a na prstech ukazoval, kolik jich chce, na hrnec od

mléka na lavici stojící; ale Iran nechtl nieho dát, ukázal na dti, na rodinu,

že sám potebuje. Tu milý krajan Forst spustil nmecky: "In mein Haus ist

Father Malý, Priester!" Tomu porozumli, a hned s velikou radostí snášeli, kde
co mli : vejce, mléko, kávu a ješt ajryšský kolá k tomu pidali ! To byla ra-

dost', že bylo možno hladového knze alespo ním pohostit! Pak hospodá po-

stoupil P. Malému své vlastní lože v kout na zemi, aby pijal tím za vdk. "To

J€st dost dobré pro mne," pravil pokorný missioná, "jen když si trochu odpoi-
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25lete knezske jubileum. Tenkratc byl P. ~Ialy v pIne sileo Dockal se vsak i 
jubilea zlateho, jez slaveno bylo cIne 30, eervence r. 1903. v kostele sv. Martina 
ve Springfield Corners. Ackoliv to bylo na vsedni den a ve znich, byl velky ko
!1:ellidem prepInen, znameni, jak sobe stareho missionare vazi. Konec veleeinne
mu zivotu jeho ueinila mrtvice dne 13. eervence roku 1909. Zaslouzily, starieky 
missionar, pioner ceskych katol. osad ve Wisconsinu, dokonal svoji pozemskou 
,pout' ve vysokem veku, 81 roki'l. 

Bylo by zajimave, znati podrobnosti ze zivota zesnuleho prvnllio missiona
re eeskeho ve statu Wisconsin. Jiz naert zivota jeho ukazuje, jak casto se musil 
stehovati z mista na misto, kde zrovna prace jeho bylo nejvice zapotrebi a v ja
kych cestach bylo tenkrate to stehovani a navstevovani osad, posluhovani ne
mocnym, ° tom vypravuji starr osadnici, jichz vsak uz zbyva malo. Bylo jiti 
po indianskych pesinkach, a kolikrate v noci svitit lucernou na sekane znamky 
na stromeeh, aby se nezabloudiIo· Tenkrate ani POVOZli nebyIo, leda volskeho. 
Tenkrate chodival zemrely missionar od osady k osadepesky, jeden muz mu 
nesl obycejne tasku, v niz byla mesni roucha, kamen, oltarni svicny, kniha mesnl 
a vse jine potrebne; nekdy take vlekI svou tezkou tasku sam. Na tech cestach 
neschudnS'mi pralesy brIo snadno zabloudit. Jedcnkrate ubiral se zesnuly P. 
~Ialy lesem pesinou do Cooperstownu, nz bylo k veceru a poznal, ze bloud!. Po
tkal eloveka, ktery mu na dotaz ukazal v opacilou stranu. Setmelo se uplne. 
Nebylo jine pomoci, nez zustat v lese pres noc. "Nasel jsem si suche misto, tasku 
jsem si dal pod hlavu a kabatem prikryl," vypravova'l horlivy missional·. Te
prve z rana po delsim hledani nasel ztracenou stezku A na tech cestach zazil 
bidy a utrap mnoho. Lid pristehovaly, naskrze chudy': nemel nekdy sam co do 
ust dat, toho nejnutnejsiho kolikrate se nedostavalo. Strouhani sindele byvalo 
hlavni obZivou prvnich pristehovalcu.-Za sin del pak dostali v nejblizsim meste 
pytel mouky, ktery nazvfce musili sami na zadech dOilesti domll neschudnymi ce
stami. Adorna kolikrate ta mouka i v sud'll u kamen zmolda; nebot' byly ty 
prvni chaty "sandy" ledajak sbite a sroubene z kulatyeh klad a stipanych prken. 
Stul se zrobil z prken na parez upevnenych, spalky (boIce) na sindele slouzily za 
stolicky, v jednom koute ohrazene misto na zemi pro postel a v druhem koute 
pro deti. Do takove dukladne sandy, ktera potrila ~t[~l'tinu Forstovi, zavital na 
sve ceste k Rojtiim (nyni Stangel ville) , P. }\t[alY. Bylo uz pozde vecer, velika 
tma a prselo; na dalsi cestu nebylo pomysleni. Vysilen a hladov zadal eesky 
missionar 0 nocleh. "I s radosti. jen jestli budete s nasi chudobou spokojen! .A 
veeefi take nejakou pripravime." Ale nebylo nieeho v dome krome trochu mou
ky; ani mleka nebylo, ani vajec, kava take zadna. Vzal tedy hospodar Iueernu 
a honem k sousedovi Ireanu; ten uz mel kravu. Anglieky neumel, musil uka
zovat na ~korapky od vajec a na prstcch ukazoval. kolik jich chce, na hrnec od 
mleka na Iavici stojici; ale Irean ncchtel niceho dat, ukazal na deti, na rodinu, 
ze sam potrebuje. Tu milS' krajan Forst spustil nemecky: "In mein Hans ist 
Father l\Ialy, Priester!" Tomn porozumeli, a hned s velikou radostl snaseli, !cde 
co meIi: Yejce, mleko, kavu a jeste ajryssky kolac Ii: tomu pridali! To byla ra
dost', ze bylo mozno hladoveho kneze alcspoll neeim pohostit! Pak hospodar po
stonpil P. l\Ialemu sve vlastni loze v koute na zemi, aby pl'ijal tim za vdek. "To 
j€st dost dobre pro mne," pravil pokorny missionar, "jen kdyz si trochu odpoci-



Kostel Nanebevzetí Blah. Panny Marie v Reedsville, Wis.

". ~ ... ~ .. 
1 

Kastel Nanebe\Zetf Blah. Panny )Ia.rie v Reedsvllle, ,Vis. 
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nu. Zapla Pán Bh za to !" Ostatní peleželi noc na lavicích. To je jen jedna

ukázka z útrap a zkoušek prvního missionáe, který snášel všecku bídu a nesnáz

trpliv se svým lidem.

Zdálo by se, že tak dobrosrdeného knze mli všichni rádi, však nebylo

tomu tak. Už tenkrát "svobodomyslnost' " leckde se ukazovala- Jedenkráte mu-

sil utéci P. Malý a schovati se "na pdu," aby nebyl ztýrán od neurvalc. Ková
-Jírovec jej uchránil. Jednou zase, když na svých cestách dohonil jej vozka s

komi, poprosil, aby se sml svézti. Když ale zachytil se vozu, šlehl jej vozka

biem pes ruku, že bolestí pustil. Bylo by ješt více takových nepíjemných

událostí—ale radji o nich pomlet. Svj lid eský miloval celým srdcem, o ná-

rod svj velice se zajímal. Byl upímným vlastencem. Vyptával se na všecky

pomry v echách a želal, kdy as echové jednou dojdou svých práv ! Však byl

stejn spravedliv ke všem národnostem, a pro svou vlídnou povahu požíval u ji-

nonárodovc, Iran a Nmc, skoro vtší vážnosti než u vlastního lidu- Kdo-

koli poznal jeho mírnou, laskavou a shovívavou povahu, každý ho ml rád. Pa-

mátka jeho v lidu eském nevyhasne, bude vždy požehnána!—Nikdy nehledal

bohatství, za tehdejších as vbec nebylo píležitosti k nabytí poklad. N-
kolik set sob uspoil na své stáí; farma, na které posledn žil, nebyla jeho.

Také po žádných hodnostech netoužil. Zesnulý biskup Krautbauer však jmeno-

val jej biskupským radou v uznání jeho zásluh.

Psobiv dlouhá léta nejenom v okresích zmínných, ale i v rzných ji-

ných okresích státu Wisconsiuu, založil tam mnoho katolických obcí a vystavl

tam nkolik kostel. Slynul výmluvností, byl obtavým, rázným, nedbaje nižá-

dných obtíží a svízelv.

Dále pišel do okresu Manitowoc mezi prvními osadníky Václav Dvoák,

rolník z Nebužel, který usadil se v townu Gibson, sousedícím s townem Košutem,

koncem let šedesátých a odsthoval se do Schuyler v Nebrasce, kde zbudoval

mlýn. Po té se odebral do Verdigris v okresu Kriox v témže státu, kde ml de-

vaskou ohradu. Žil tam ješt r. 1903.

—

Starými a zasloužilými osadníky v okresu Manitowoc byli pak ješt Fran-

tišek Mika a Tomáš Juránek. Mika se narodil 1. srpna r. 1832. v Praze, kde stu-

doval práva. Pibyv r. 1854. do INIilwaukee, oslepl. Usadil se pak v Manitowoc,

zaídiv si tam malý obchod. Prodával cukrovinky, tabák, doutníky a rzné titr-

nosti. Vydal nkolik divadelních kus ,j_ež byly provozovány v Chicagu. Zemel

v Manitowoc 22. ervence r. 1901. Zstaly po nm ti provdané dcery. :\ranžel-

ka zemela mu v dubnu téhož roku.

—

Zemelý již Juránek, který býval katolickým knzem na Morav, narodil

se 20. prosince r. 1810. v Domamili. Ml v Košut deset akr pozemku a byl tam

uitelem, rychtáem, farmáem, doutníkáem, spisovatelem a novináem. Redi-

goval asopis "Hospodá," vydávaný Ant. Novákem v Milwaukee a byl literár-

n dosti inným. Podrobnjší zprávy budou o nm v "Rozhledu o liter, innosti

echv amerických." Byl mužem upímným a echem vrným.

Nejdíve poali se našinci usazovati u Freneh Creek anebo Francis Creek,

potoku, 11 nhož usazeni byli kanadští Francouzi. Pojmenovali pak town, kde

jich bylo nejvíc pohromad, townem Košutem (Kossuth). (Každý stát dlí se
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nu. Zaplat' Pan BUh za to!" Ostatni prelezeli noc na laviclch. To je jen jedna 
ukazka z utrap a zkousek prvnilio missionare, ktery smiSel vsecku bldu a nesnaz 
trpelive se svym Hdem. 

Zdalo by se, ze tak d0brosrdecneho kneze meli vsichni radi, vsak nebylo 
tomu tak. Uz tenkrat "svobodomyslnost' " leckde se ukazovala· Jedenkrate mu
sil uteci P. IVfaly a schovati se "na pudu," aby nebyl ztyran od neurvalcu. Kovar 

.Jirovec jej uchranil. Jednou zase, kdyz na svych cestach dohonil jej vozka s 
koiimi, poprosil, aby se smel svezti. Kdyz ale zachytil se vozu, sIehl jej vozka 
bicem pres ruku, ze bolest! pus til. Bylo by jeste vice takovych nepfijemnych 
udalost!·-ale radeji 0 nich pomlcet. Svuj lid cesky milo val celym srdcem, 0 na
rod svuj velice se zajimal. Byl upflmnym vlastencem. Vyptaval se na vsecky 
pomery v Cechach a zelal, kdy as Cechove jednou dojdou svych prav! Vsak byl 
stejne spra\'edliv ke vsem narodnostem, a pro svou vlidnou povahu pozlval u ji
nonarodovcu, Ircanu a Nemcu, skoro vetS! vaznosti nez u vlastniho lidu· Kdo
koli poznal jeho mirnou, laskavon a shov!vavou povahu, kazdy ho mel rad. Pa
matka jeho v lidu ceskem nevyhasne, bude vzdy pozehnana !-Nikdy nehledal 
bohatstv!, za tehdejslch casu vubec nebylo prilezitosti k nabytl pokladu. Ne
.kolik set sobe usporil na sve stafi; farma, na ktere posledne iiI, nebyla jeho. 
'Take po zadnych hodnostzch netonzil. Zesnnly biskuIJ Krantbauer vsak jmeno-
val j ej biskupskym radou v uznan! jeho zasluh. 

Pusobiv dlouha leta nejenom v okreslch zrnlnenych, ale i v ruznych ji
nych okreslch statu Wisconsinn, zalozil tam mnoho katolickych obel a vystavel 
tam nekolik kosteliL Slynnl vjmluvnostf, byl obetavym, raznfrm, nedbaje niza
dny-ch obtlzl a svlzelflV. - - - - ... 

Dalc prisel do okresn l\Ianitowoc mezi prvnrmi osadnlky Vaclav Dvorak, 
rolnik z Kebnzel, ktery nsadil se v townn Gibson, sousedlcim s town em Kosutem, 
koncem let scdesatych a odst choval se do Schnylel' v Nebrasce, l\:de zbudoval 
mlY-n. Po te se odebral do Verdigris v okresn Knox. v ternze statu, kde mel dre
varskol1 ohradn .. Zil tam j este r. 1903.-

StarS'mi a zaslouzilS'mi osudnlky 'v okresn l\Ianito,,{oc byli pak jeste Fran
tisek :JIik& a Tomas Juranek. lUika sc narodil 1. srpna r. 1832. v Praze, kde stu
cloval prava. Pribyv r. 1854. do l\Iilwaukee, oslep!. Usadil se pal\: v l\Ianitowoc, 
zaNdiv si tam maly obchod. ProcU val cukrovinl~y, tabak, doutniky a r llzne titer
nosti. Yydal nckolik divac1elulch knSl1 , j~z byly Pl'Ovozoyuny v Chi cagn. Zemi" cl 
v ~ranito,yoc 22. cervence r. 1901. Zllstaly po nem tfi pl'onlane deery. ~ranzel

ka zcmrela mu v dubnu tehoz roku .-
ZcmrelS' jiz Juranek, kterf' b~'va l katolickym lmezcm U tl lUora ve, narodil 

se ~O. prusince r. 1810. v Domamili. l\Iel v K osute desc t nIt I'll poz~mku a bS'1 tam 
utitelem, rychturem, farmiircm, do utnikiir'clI1, spisoYatelelll a novinarem. Redi
goval caso[Jis "Hospodar," vyc1uvanS' Ant. Kov{tkem v :\I ilwaukcc a byl litera.r
ne dosti ti unS·m. Podrobll~j;l zpr£lvy budou 0 nem v "Rozhledu 0 litcr. einllosti 
Ceehl1Y am<:rickf·ch." Byl muzem npHmnf'lll a Cechem vcrnS'm. - -

Xej l1fh'e pocali se llasillci u:;azovati n Freneh Creck ancbo F rancis Creek, 
potoku, 11 ll ehoz nsazeni byli kanudstl Francouzi. Pojmenoyali pak towu, kdc 
jich bylo nejvic pohromac1~, towncm Ko;u tcm (Kossnth). (KazdS' stitt deli se 
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na okresy, a každý okres na towny anebo townshipy. Okres má miti 400 tve-

reních angl. mil a town 36.) Koku 1856. bylo již usazeno pes 100 eských

rodin v towneeh Kossuth, Gibson a v Cooperstown.

P. FRANT. KOLÁR,

fará v Reedsville, Wisconsin.

Poátky tchto prvních osadník v lesnaté krajin byly ovšem velmi

krušné, ponvadž skoro všem nedostávalo se penz a zstaveni byli sami sob.

Srubové píbytky zbudovali si co nejrychleji, by se aspo ped nepohodou mo-

hli ukrýti. Každý pak skácel njaký ten strom a co nejrychleji jej spálil, aby
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na okresy, a kazdy okres nb. towny anebo townshipy. Okres ma meriti 400 ctve
recnich angl. mil a town 36.) Roku 1856. bylo jiz nsazeno pres 100 ceskych 
rodin v tJwnech Kossnth, Gibson a v Cooperstown. 

P. FRAXT. KOLlln, 

fadl' y Hoetisyille, "-isconsin. 

Pocatky techto prvnich osaduikll v lcsnate krajine b~-ly ovscm velmi 
1:rrlline, ponevadz skoro v8em nec1ost(lvalo sc penez a zllstaveni byli sami sobe, 
Srubove pHb~-tk~- zbndovali si co nejrychleji, by 5C aspoli pI'ed nepohodoll mo
hE ukrS·ii. KazelS- pak skarel nejakS' teu strom a to nejrychleji jej spalil. aby 
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si mohl ua uprázdnném míst nco našíti a o výživu se postarati. Srubová sta-

vení upravovali si osadníci v tchto lesnatých, studených krajinách z poraže-

ných, neotesaných kmen, mezery pak vyplovali mechem a hlinou. Komín byl

obyejn pistavn z venkovní strany stavení a byl tém vždy kamenný a širo-

ký, by se nesítil. Tuto stavbu pokryli pak vtvemi neb naštípanými prkny, na

které kladli drn; pozdji pibíjeli šindel, jejž sami naezali. V lét, v zim
jezdili na saních, jež sob sami upravili, nebo vozy byly tenkráte drahé a penz
na n nebylo.

Teprve po ase nkterý osadník koupil si voly i vz a pak potah druhým
pjoval; tak si pomáhal druh druhu. Nejvíce ezali šindel a nejenom ve dne,

i v noci, a vozili jej do Manitowoc, dvanáct až osmnáct mil od Košutu vzdále-

ného. —
Takové byly poátk}'- ubohých tch osadníkv a trvalo to hezky dlouho,

než promnili pusté lesy v úrodná pole a dovedli toho, že tam, kde se obilí zako-

pávalo motykou a zahrabávalo hrábmi, kde byly krkolomné cesty,—jsou dnes

žírná pole, bujná luka, ovocné zahrady, krásné píbytky, schdné cesty a stroje

všeho druhu.

Pozdjší pisthovalci mli ovšem už snadnjší poátky; nepoznali již,

jak krušné bylo žíti v kraji neobj^dleném a nezažili již tch útrap, jimiž život

wisconsinských pionýr byl tak bohat.

—

První eské divadlo v Americe poádáno bylo v Košut, ízením Frant.

Miky, a to v záí r. 1856. Hrála se veselohra "Roztržitý."

První eskou politickou schzi konali našinci v Košut pod šírým nebem

též r. 1856.

Nkolik set muž, žen i dtí utáboilo se ped školní budovou, a Vojta

Náprstek, který kde jen mohl, povzbuzoval národní živel, pednesl tam delší po-

litickou e, vysvtluje lidu svobodu americkou.

Bylo to tehdy ped presidentskou volbou. Republikánským ekancem
presidentství byl Jan Karel Fremont. Tam prvn vystoupili Cechové na politi-

cké bojišt. Byl jich v Americe již znaný poet . nejvíce se poali usazovati

v lesnatém a pustém "Wisccnsinu, ve mst Ncav Yorku, v St. Louis, Chicagu,

v Texasu, low a Minnesot. V Košut pi tomto shromáždní bylo též pronese-

no mínní, že bylo by na ase, míti v Americe njaké eské noviny. A jelikož

prý Amerika je zem svobody, že by mohl každý psáti, co by se mu zlíbilo ! !
—

I usneseno se hned na tom, že budou se všichni starati o vydávání eského listu.

Myšlenka ta se tedy zrodila v Košut, avšak dlouho musili ješt osadníci

postrádati tch drahých písmenek eských, neb teprve 1. ledna r. 1860. vyšlo

první dlouho a toužebn oekávané íslo "Slovana Amerikánského" v Racin, a

21. ledna 1860. první íslo "Národních Novin" v St. Louis.

V okresu Manitowoc jsou dnes tyto eské osady

:

Ve mst Manitovroc ve vesnicích a obcích Kellnersville, Greenstreet,

Francis Creek, Tisch Mills, Mlník, Two Rivers, East Gibson, Larabee, Taus,

Rosencrans, Cato, Nero, Branch, King Bridge a ve mstekách Reedsville a Mi-

shicot.
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si mohl na uprazdnenem miste neeo nasHi a 0 vyzi"u se postarati. 8rubova sta
Yen! upl'ayovali si osadnici v techto lesnatS'ch, studenych krajinach z po raze
nyeh, neotesanych kmem\ mezery pak vypliiovali ll1cchem a hlinou. Komin byl 
obycejne pristaven z venkovni strany staveni a byl temer "zdy kamenny a siro
ky, by se nesritil. 'ruto stavbu pokryli pak vetvemi neb nastlpanymi prkny, na 
ktere kladli drn; pozdeji pribijeli sindel, jejz sdmi ·narezali. V lete, v rime 
jezdili na ~an!ch, jez sobe sami upra viIi, nebot' vozy byIy tenkrate drahe a penez 
na ne nebylo. 

Teprve po case nektery osac1nik koupil si voly i vuz a pak potah druhym 
pujcoval; tak si pomahal c1ruh druhu. Nejvlce rezali sindel a nejenom ve dne, 
i v noci, a. vozili jej do :Jlanitowoc, c1vanact. az osmm1ct mll od Kosutu vzdaIe
neho.-

Takove byly pocatky ubohych tech osadniki'w a trvalo to hezky dlouho, 
nez prom en iIi puste lesy v urodna pole a c10vedli tuho, ze tam, kde se obhli zako
pavalo motykou a zahrab<'tvalo hrabemi, kc1e byly krkolomne cesty,-jsou dnes 
zirna pole, bujna Iuka, oyocne zahrady, krasne pribytky, schudne eesty a stroje 
vsello druhu. 

Pozdejsi PI']stehovalci meli ovsem uz snac1nejsl poeatky; nepoznalit' jiz, 
jak krusile bylo ziti v kraji neobydlenem a nezazili jiz tech utrap, jimiz zivot 
wisconsinskych pionyru byl tak bohat.-

Prvni ceske divadlo v Americe poradano bylo v Kosute, Hzenim Frant. 
l'Ilky, a to v zarl r. 1856. Hra1a se veselohra "Roztrzity." 

Prvni ceskou politickou schiizi konali nasinci v Kosute pod sIrSrm nebem 
tez r. 1856. ' 

Nekolik set mUztl, zen i c1etl ntaborilo se prec1 sko1n1 buc1oyou, a Vojta 
Naprstek, ktery kde .jen mohI, povzbnzoya:lnaroc1nI ziYel, pI'ednesl tam c1eliS1 po
litickou ree, vysvetluje Iidn Syoboc1u americkon. 

Bylo to tehc1y pred presic1entskou ,·olbon. RepublikfmskSrm cekancem 
presidentstd byl Jan Karel Fremo:pt. Tam prvne \'ystoupiIi Cechove na politi
cke bojiste. Bylt' jich v Americe jiz znaeny pocet a ~ejvice se pacali usazoyati 
v Iesnatem a pustem Wisccnsinn, ye meste ~ew Yorku, v St. Louisu, Chicagu, 
v Texasu, lowe a :\Iinnesot~. V Kosnte pri tamto shromaideni bylo tez pronese
no minenI, ze bylo by na case, miti v Americe nejuke ceske noviny. A jeIikoz 
pry Amerika je zeme syobody, ze by mohl kazc1y psati, co by se mu zlibilo!! -
I usneseno se hnec1 na tom, ze buc10u se ysichni stal'ati 0 yyda.nlni ceskellO listu. 

:\Iyslenka ta se t edy zroc1ila v Kosute, a,,;uk dlonho mnsili je;te osadniei 
postrac1ati tech c1rahfch pismenek ceskych, neb teprV6 1. lec1na r. 1860. vyslo 
prvni dlouho a touzebne ocekavane cislo "Slavana Amerikanskeho" v Racine, a 
21. ledna 1860. prvni cislo ")Jarodnich )rovin" v 8t. Louisu. 

V okresu :Jlanitowol.! json dnes tyto ceske osady: 
Ve mestc Manitowoc ve vesnic1ch a abcich Kellnersville, Greenstreet, 

Francis Creek, Tisch Mills, Melnik, Two Rivers, East Gibson, Larabee, Taus, 
Rosencrans, Cato, Nero, Branch, King Bridge a ve mtsteckach Reedsville a Mi
shicot. 
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Ve mst Manitowoc, vzdáleném 77 angl. mil od Milwaukee, žije dnes 200

eských rodin. Msto to má 12,000 obyvatel, ponejvíce nmeck3'ch. Díve tam
prospívala "Slovanská Lípa," nyní tam živoí ád "]\Ianitowocká Slovanská Lí-

pa" (. S P. S.), i>ovstavší ze staré "Slov. Lípy."

Také tam již usíná r. 1878. založená "Tlocviná"Jednota Sokol." Slušno

ješt podotknouti, že r. 1885. tyto dva spolky vystavly tam velkou sí s jevi-

štm, která jest dnes skoro již majetkem zámožného echa Frant. Sixty (nar.

30. dubna 1837. v Chotouni u Kolína), který pišel do Manitowoc 10. srpna r.

1867. Má tam hospodu a koalení velkoobchod. —

P. VOJTECH CIPIN,

dkan v Kellnersville. "Wisconsin.

Nejvtší eskou osadou v okresu Manitowoc jest však cesko-katol. osada

sv. Josefa v Kellnersville, která, a lety nejmladší, potem eských rodin jest

nejsilnjší, V okolí tom žije totiž pes 700 eských a jen nkolik nmeckých
rodin, a tu ješt bu otec nebo matka jsou eši. Kdyby msteko Kellnersville

(má 68 obyvatel) mlo dráhu, bylo by dnes již pkaým eským mstekem; tak-

to je to jen živá vesnika s kostelem, farou, školou, nkolika obchodními budo-

vami a s nkolika emeslníky.

Stat lViscoJ/sin. 475 

Ve meste Manitowoc, vzdalenem 77 angl. mil od Milwaukee, zije dnes 200 
·cesk),"ch rodin. ~lesto to rna 12,000 obyvatel, ponejvice nerneckfrch. DHve tam 
prospivala "Slovanska Lipa," nyni tam zivorI l'ad "l\lanitowocka Slovanska Li
pa" (C. S P. S.), -povstavsi ze stare "Slov. Lipy." . 

Take tam jiz usina r. 1878. zalozena "Telocvicna eJ cdnota Sokol." Slusno 
jeste podotknouti, ze r. 1885. tyto dva spolky vysta vely tam velkou sin s jevi
stem, ktera jest dnes skoro jiz majetkem zamozneho Cecha Frant. Sixty (nar. 
30. dubna 1837. v Chotouni u Kolina), ktery prisel do l\lanitowoc 10. srpna r. 
1867. 1\la tam hospodu a koralecni velkoobchod. -

P: YOJTECH CIPIN, 
deli::an v Kellnersville. ·Wisconsin. 

Kcjvetsi ceskou osaclon v okresu ~Ianitowoc jest \'sak cesko-katol. osada 
,sv. Josefa v Kel1nersville~ ktera, ac lety nejmladsi, poet em ceskf'ch rod in jest 
nejsilnejsi. V okoli tom zije totiz pres 700 eesk$'ch a jen nekolik nemeck$'ch 
rodin, a tu jeste bud' otec nebo matka jsou Cesi. Kclyby mesteeko Kellnersville 
(rna 68 obyvatel) melo drahu, 'bylo by clnes jiz pelmi'lll ccskf'm mesteekem; tak
to je to jen ziva vesnicka s kostelelll, faron. skolou, nekolika obchoclnimi bndo
varni a s llekolika remeslniky. 
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Každý msíc (poslední pondlí) konají se tam trhy, jako v Cechách.

Duchovním správcem eské katol. obce sv. Josefa v Kellnersville je P.

Vojtch Oipín. Narodil se 13. dubna r. 18-18. v Chlume u Budjovic. Studoval

v Budjovicích gymnasium i bohosloví a byl tam vysvcen 13. ervence r. 1873.

V íjnu téhož roku pijerdo okresi; Kewaunee, kde psobil ve mnohých eských
katol. osadách. Pozdji ídil eskou katol. obec- v Reedsville, odkudž pesazen

byl do Kellnersville. Nepobyl tam však dlouho. Za píinou zachránní staré

osady ve Slovanu v okresu Kewaunee, která zavením tamního kostela chtla

odpadnout a pipojit s k eským episkopálm, ujal se v ervenci r. 1903. eské
katol. obce v Casco v okresu Kewaunee. Kostel ve Slovanu pak oteven a tamní

osada stala se missií, náležející ku Cascu. Nástupcem P. Cipína stal se pak

v Kellnersville P. Frant. Kolá, jenž psobil v esko-katolické osad v Antigo

ve Wisconsinu, kde za jeho duchovní správy osadníci postavili kostel.

P. Vojtch Cipín byl a jest dosud literárn inným. Vydal v eské ei
malý i velký katechismus pro esko-katol. školy v Americe, psal velmi pkné
odborné lánky o hudb církevní v eských asopisech "Hlasu" a "Katolíku,"

jakož i etné jiné práce jeho shledáváme v onch listech a kalendáích. eský
tento knz náleží mezi ty horlivé, vlastenecké a obtavé duchovní správce esko-

katol. osad, jejichž jméno vžd^^ s úctou a vdností mezi lidem eským vyslovo-

váno bude. Jeho zásluhy uznal i sám biskup z Green Bay a jmenoval jej svéha

asu dkanem, a když se jednalo o obsazení biskupského stolce v téže dioecesi,

byl P. V. Cipín jedním ze tí kandidát, navržených pro toto místo.

esko-katol. školu v Kellnersville spravují 3 sestry z ádu sv. Františka

a chodí do ní 95 dítek.

—

Duchovní správce v Kellnersville má na starosti ješt jednu eskou osadu,

a to obec sv. Václava poblízku Greenstreet (324 obyvatele), která jest nejstarší

eskou katolickou farností ve státu Wisconsin. Je taktéž ryze eská.

Prvním knzem, jenž tam zavítal, byl P. Josef Malý. Roku 1859. vysta-

vn pak, jak již uvedeno, kostel. Avšak již r. 1862. založili nkteí eši spolen-

s Nmci obec sv. Augustina a r. 1867. vystavli kostel a to poblízku pošty Reif,

v townu Košutu.

Kostel ten jest vzdálen od Kellnersville 6 mil, odkudž ku kostelu sv. Vá-
clava jsou pouze dv dobré míle. Kostel sv. Václava byl na poátku malou chu-

dikou budovou s cibulovitou vžikou, a fara, kterou osadníci vystavli teprve

roku 1870., podobala se svou "výstavností" té nejchatrnjší chaloupce v echách.
Tuto faru koupil pozdji Josef Krejcárek za $27!!, pesthoval ji na svj poze-

mek a uinil z ní truhláskou dílnu. Pozdji domek ten byl pust a prázden a na

spadnutí. Za malý a chatrný kostelík a bídnou faiu zaplatili chudí osadníci SOO'

dollar.

—

V kostele sv. Václava pi bohoslužbách zpí\ali v prvých létech osadníci

eskou píse: "Bože, ped Tvou velebností," V kostele na stnách bylo asi deset

malých obrázk, z nichž obraz sv. Václava byl nejvtším.

Obraz ten vymaloval jistý eský student. Nyní ovšem jest výzdoba chrá-

mu již úhlednjší.

476 .DeJiny Cecld'w Amer'ickYch. 

Kazdy mesic (posledni pondiHi) konaji S8 tam tl'hy, jako v Cechuch. 

Dnehovnim spr{I,VC8111 eeske katol. obce sv. Joscfa v Kellnersville je P. 
Vojtech Cipin. :0Yarodil se 13. c1ubna r. 184:S. v Chlume n Budejovic. 8tndoval 
v Budejovicich gymnasium i bohoslo'd a byl tam vysvecen 13. cervence r. 1873. 
V Hjnu tehoz rokn j1i'·ijel·c1o oluesn Ke,,,anner, kde Pllsobil ve mnohych ceskSrch 
katol. osadach. Pozdeji Hail ceskon katol. obec- v Reedsville, odkndz pfesazen 
byl do Ke11nersville. Xepobyl tam v;ak (11ouho. Za pi"ieinou zachraneni stare 
osady v€. 810vanu v okresn Kewannee, kter{t zavl-ellim tamniho kostela chUHa 
odpadnont a pI'ipojit s k c::eshJm episkopah'lm, nj<11 sc v cervenci r. 190:3. ceske 
kato1. obee v Casco" okresn Kewannee.. Kostel ve 810vann pak otcvren a tamni 
osada stab se missii, mllezcjicl kn Cascn. ~astnpcem P. Ciplna stal se pal\: 
v Kellnersville P. Frant. Kolar, jenz Pllsobil v cesko-katolicke usade v Antigo 
ve Wisconsinn, kde za jeho dnchovni spr[lvy osadnici postavili koste1. 

P. Vojtech Cipin byl a jest c10snd liter[lrne cinnS·m. Vydal v ceske reci 
maly i velk)' katechismns pro cesko-katol. skoly v Americe, psal velmi pekne 
oc1borne clanky 0 11l1dbe e:irkevnl v eeskfrch easopisech "Hlasn" a "Katoliku," 
jakoz i cetne jine prace jellO shlcdc1vame v onech listech a kalencHHch. Cesky 
tento Imez. nalezi mezi ty horlive. vlastenecke a obetave dnchovni spravce cesko
katol. osac1, jejichz jmeno vzd? s llcton a vdeenosti mezi lic1em eeskym vyslovo
vano bude. Jeho zaslnh~' nznal i Sa111 bisknp z Green Ba~' a jmenoval jej sveho 
casu dekanem, a kdyz se jednalo 0 obsazenl biskupsl~eho stolce v teze dioecesi, 
byl P. V. Cipin jednim ze H:i kandidatll, navrZen)'ch pro toto 1111StO. 

Cesko-katol. skolu v Kellnersville spravnji 3 sestl'Y z h1dl1 SY. Frnntiska 
a chodi du ni 95 ditek.-

Dnchovni spravqe v Kellnersville 111a na stal'osti jeste jednn eeskon osadu, 
a to obec sv. Vaclava poblizku Greenstreet (324: obyvatele), ktera jest nejstadl 
eeskou katolickon farnosti ve statu Wisconsin. J e taktez ryze cesbi. 

Prvnim knezem, jenz tam zavital, byl P. Josef MalY. Roku 1839. v~'sta
yen pak, jak jiz uvedeno, kostel. Avsak jiz r. 1862. zalozili nektefi Cesi spolecne
s Nemci obec sv. Augnstina a r. 1867. vystaveli kostel a to poblizku posty Reif, 
v town u Kosutu. 

Kostel ten jest vzdalen od Kellnersville 6 mil, odkndz ku kostelu SY. Va
clava json pouze dve dobre mile. Kostel sv. Vc1clava byl na pocatkn malou cllU
dickou budovou s cibnloviton veziekou, a fara, ktel'on osadnici vystaveli teprve 
roku 1870., podobala se svon "vS'staYllOsti" te nejchatrl1ej~i chaloupce v Cechach. 
Tuto faru ko~pil pozc1eji Josef Krejc1:1rek za $27!!, prestehoval ji na svuj poze
mek a neini! z ni trllhlarskou dilnu. Pozc1eji domek ten byl pust a prazden a na 
spadnutL Za malS' a chatrny kostelik a bidnou faIn zaplatili chndi osadnici 800' 
dollaru.-

V kostele SV. Yac]ava ph bohoslnzbaeh zph ali y pn'ych letech osadnici 
ceskou pisen: "Boze, pred Tvon yclebnostL" V kostele na sten[lCh bylo asi deset 
malych obrazku, z nichz obraz SV. Vc1clava byl nejdH~lm. 

Obl'az ten vymaloval jisty ceskS' student. Xyni ovsem jest vyzc10ba chra
mu jiz iihlednejsl. 
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v chudiké fae té pel\vval nejprve, dnes již zvnlý P. Augustin Lang

a po nm usídlil se lani P. Gedeon Mazánek (také již zemelý). Když dle dioe-

cesnílio pedpisu mla obec r. 1873. dáti biskupovi úpis na kostelní pozemek,

opel se tomu osaduí výbor, naež greenbayský biskup, zesnulý již Josef ]\íel-

clier, kostel dal uzavíti, a P. Mazánka, který byl za jedno s lidem—suspendoval.

Knz ten, jak již bylo uvedeno, zemel téhož roku, smíen s církví, v Denmarku,

v okresu Brown, vesnice asi 10 mil od sv. Václava vzdálené.

Po odchodu P. Mazánka jistá ást' osadník svatováclavských se usnesla

na tom, že vystaví v blízkém Kellnersville nový kostel. Obrátili se tedy s pros-

bou na biskupa, smjí-li zbudovati kostel a faru, a když biskup jim k tomu dal

svolení, koupili pl akru pozemku za 100 dollar, dali na biskupovi úpis a po-

ali stavti. Jednání to však rozhoilo výbor osady sv. Václava a lenové jeho

dali do novin (do Slavie) ohlášení, že chtjí míti eského katolického knze, na

biskupovi nezávislého. Na tuto ohlášku upozornil odpadlého knze, Ladimíra

Klácela, Tom. Juránek, jenž, jak jsme již díve uvedli, pebýval v townu Ko-

šut. Jemu bylo ovšem známo, že pítel jeho, prof. Klácel, trpí velikou bídu a

nouzi. I dopsal pak Klácel osadníkm; dostav od nich píznivou odpov, pe-
vzal úad "faráe," proti nmuž tak vášniv díve bojoval jako vyslovený ne-

vrec. Stalo se tak v záí r. 1873.

V téže dob vydával však Klácel svj "Hlas Jednoty Svobodomj^slných,"

hlásaje v nm materialismus, a souasn uil v kostele dti "otenáši" k matce

pírod, vykonával v mešním rouše u oltáe obady, které však nebyly úpln
katolické, spíše starokatolické. Pi prvním pijímání, které v obci sv. Václava

slavil, musila míti dvata erné šaty a erný závoj. V matrice od 28. záí 1873.

až do 22. záí 1874., jsou zaznamenány veškeré kty, které konal; matriku vedl

Klácel po latinsku. Jednání toto vrhá velice divné svtlo na L. Ivláeela. Bu^
tak inil z nouze, aby hlady nezemel, a pak rozhodn mohl si jiné zamstnání

jako nevrec najíti, a neml si dlat z katol. krajan blázny; anebo byl v tchto
letech, na mysli pomaten, a pak ovšem jednání jeho by vzbuzovalo útrpnost'.

Osadníci, vidouce, co se dje, obrátili se na P. V. Cipína, kterj' tehdy p-
sobil v townu Carlton a na jeho pímluvu poslal biskup osadníkm knze svého.

Roztrpen a chd—poslední své úspory obtoval na náklad zmírajícího

svého listu—opustil Klácel tuto obec, a jednoho dne nalezla ho ve mst Manito-

woe eská žena, sedícího na schodech n krámu, hladového, v plái, bez písteší

—opuštného od bezcitných svobodomyslných krajan, jimž síly své vnoval.

Žena ta pijala ho do svého domu a tamní katol. Cechové ho živili. I ustrnul se

Vojtch Stránský nad opuštn3'm starcem a opatil mu místo "poštmistra" v

Kroku, v okresu Kewaunee a v dom svém o pohodlí se mu staral. Konen od-

sthoval se Klácel do Belle Plaine v, low, kde v dom Frant. Záleského zemel.

Po odchodu Ladimíra Klácela psobili tam a v Kellnersville již zemelý
P. Vilém J. Repiš (píšící se Revis), jenž díve spravoval osadu sv. Václava v

Cleveland, v Ohio, P. Frant. Pívozník, P. Josef Malý, P, Václav Vilém Koemer
(nar. 1859. v Teboni a vysvcený v St. Francis u Milwaukee r. 1883.), který

pozdji ídil esko-katol. obec v Ennis, Texas a pedchdce P. Cipína, fará
František J. Just.
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v clmclicke fal'e te prebf'yal llejpl'ye~ dnes jiz zyecnelfT P. Augustin Lang 
a po nem nsic11il se tam P. Gedeon Mazanek (take jiz zelllrclST). Kc1yz dIe dioe
cesniho pl'ec1pisn mela obec r. 187;3. elMi bisknpoyi (1pis ua kostclni pozemek, 
oprel se tOlllU osadni yf'bor, lla~cZ g1'ecnbayskST biskup, zesllulS' jiz Josef ::\1el
eher. kostel dal llzayHti, a P. ::\Iazanka. kterSr byl za jeLln'o s lic1em-suspenc1oval. 
Knez ten. jak .iii bylo nveeleno. zcmI'd tI~11oz roku, smil'en s cirIn'i, v Denmarku, 
v okresn £1'o''I\'n, yesniccc asi 10 mil od sv. V{icl:n a yzclillene. 

Po oc1choc1n P. ::\Iazc1.nka jist8 ~a::;t' osadlliki'l syatoY[lCla yskS'ch sc llsnesla 
na tom~ ie Y.nita yi Y blizb§m Ke11nersyi11e 1l0YY ko~tel. Ob1'atili ~e tecly s pros
bon na biskupn, slllcji-li zbllLlovati kostel a farn, i\ kdyz biskllP jim k t0111n dal 
sYoleni, konpili pM akru pozemku za 100 do11adt, dali naIl biskllPOyi (lpis a po
ca li stayeti. Jeclnani to 'dak 1'oz1101'cilo yS'bor osady SY. Y8claya a clenoye jeho 
dali d~ 110vi11 (do SIayic) ohUlseni, ze chteji miti eeskt~ho katolickeho kneze, na 
bisknpovi nezilyisl~ho. l\"a tnto ohIft~kn npozornil oclpacllellO lmeze. Ladimira 
Klc1ceIa, Tom. Jnrclnek, jenz, jaI~ jsme jiz dHve llyeclli , pI-ebiTyal v to''I\'nn Ko
;ute. .Jl'llltl byla ov;e111 zn[ul1o, ZC pHtel jeha, prof. Klacr!, t1'p1 velikou bidn 21 

llonzi. I dopsal pak Klaeel osadniki'llll; dostay ad nich pl'izniYOll odpo\"ed', pre
vzal (lracl "fadII·e." proti ne111uz tak yasniye c1l-ivc bojoval jako yyslovenfr ne
vcrec. Stalo se tak y Z{l.lll r. 1873. 

Y teze dobe Y~'c1[rval vsak KlaceI Syi'lj "Hlas .J ednoty Svobodomyslnych," 
hlasaje v nem materialislllUs, a sOlleasne u~il y kostele c1eti "otcenasi" k matce 
pfi1'oc1e, vykonayal v mesnim ronse u ol1<11-e obrad~', ktel'c vsak nebyly uplne 
katolicke, spise sta1'okatolicke. PE pl'vnim pfijiman'i, ktere v obci SY. V,lcIava 
slavil, mu~ila miti c1eveata Cel'1l8 satya cern)' Zelvoj. V matrice od 28. zarI 1873. 
az do 22. t:.{IH 1874., jsou zazn3men{lllY n';ke1'e kHy, ktere konal; matriku yedl 
Klacel po latinskll. J cc1nan! toto vrha velice elivne svetlo na L. IGacela. Bud" 
tak cillil z llouze, aby hlady nezemrel, a pak rozhodne mohl si jine zamestnanl 
jako neverec najiti, a nemel si c1elat z katol. krajallll. bh1zny; anebo byl v techto 
letech na 111Y81i pomaten, a pak ovsem jec1nani jeho by vzbnzoyalo lltrpnost'. 

Osadnici, vidouce, co se clejc, ob1'atili se na P. V. Cipina, ktery tehdy pu
sobil v tOWllll Carlton a na jeho pi'imluyu poslal biskup osaclniki'lnl kneze sveho. 

Roztrpcen a chuc1-posledni SV8 llspory obetoval na naklnd zmirajiciho 
sveho listu-opustil Klacel tuto obec, a jednoho dne nalezla ho ve ll1este ::'IIanito
woc ceskii zena, sediciho na schodech u kramu, hladoveho, v plaei, bez pHstresi 
-opusteneho od bezcitnych svobodolllyslnych krajanu, jilllZ sHy sve venova1. 
Zena ta prijala ho do sveho domu a tamni kato1. Cechove ho zivili. I ustrnul se 
Vojtech Stransky nad opustenym ~ta1'cem a opatril mu lllisto "postlllistra" v 
Krokn, v okresu Kewaunee a v dome svelll 0 pohodJi se mu staral. Konecne od
stehoval se KIacel do Belle Plaine v. lowe, kde v dome F1'ant. Zaleskeho zemrel. 

Po odchodu Ladimira !CIaccIa p{lsobili tam a v Kellnersville jiz zemrely 
P. Vilem J. Repis (piSici se Revis), jenz d.l'lve spravoval osadn sv. Va clava v 
Cleveland, v Ohio, P. Frant. Pffvoznik, P. Josef Maly, P. Vaclav Vilem Koerner 
(nar. 1859. v Treboni a vysveceny v St. Francis u ::\Iilwaukee r. 1883.), ktery 
pozdeji ridil eesko-katol. obec v Ennis, Texas a vredchi'ldce P. Cipina, farM' 
Frantisek J. Just. 



^'" Djiny echv Amerických.

Tento se narodil 24, íjna 1869. v erveném Kostelci a byl vysvcen ve
mst San Antonio, v Texasu, 9. února r. 1893. Nyní je faráem eské katol.

obce v Písku, v Severní Dakot,
V osad v Kellnersville je nkolik eských katol. mužských a ženských

spolk, z nichž nejstarším je spolek sv. Jana Nepom.
Dobrých 6 anglických mil od Kellnersville leží Francis Creek, kde stojí

kostel s/. Anny, v nmž sloužil první mši sv. P. Josef Malý. Místo to nemže-
me však nazvati ani mstekem, ani vesnikou

;
jest jaksi roztrženo ve dví. Je-

den díl stojí u kostela a druhý u pošty, míli od kostela vzdálené. U kostela jest

škola, fara, hostinec a u pošty krám, dv hospody, ková a t. d. Oba díly leží

poblízku potoka Francis Creek—díve French Creek—ponvadž tam bydlívali

Francouzi. Osada sv. Anny jest však velikou pevahou nmecká; pináleží k ní

pouze 22 eských katol. rodin ; ale v okolí bydlí aspo 145 eských rodin.

V osad té psobili stídav eští i nmetí knží. Nyní spravuje obec tu

P. Wilém Braun, Ped ním tam psobil P. J. G. Vorlíek, jenž zárove ídil

missii sv. Augustina, která je z polovice eská a z polovice nmecká. Díve ná-

ležela missie ta k osad sv. Josefa v Kellnersville, ale od 20. listopadu r. 1897.-

patí k osad sv. Anny ve Francis Creek.

Do tamní katol. školy chodí 76 dítek, které vyuují sestry z ádu sv. Fran-

tiška. Jest tam nkolik katolických spolk, z nichž nejstarší je spolek sv. Anny.

Strana svobodomyslná má tam spolek žen "Sesterská Láska" (J. . D.)

V severozápadní ásti okresu Manitowoc leží msteko REEDSVILLE>
které má 428 obyvatel. V nm a kolem nho žije asi 160 eských rodin, jež bez

mála všechny pocházejí z táborského kraje. Roku 1866. vystavli si tam katoli-

tí echové malý kostel. Bylo tam tehdy usazeno asi 25 chudých eských rodin.

Dosluhovali jim P. Josef Malý z Francis Creek do roku 1872 , P. Gedeon

Mazánek z Cooperstownu (kostel sv. Václava), polom zase P. Josef Malý, jenž

mezitím pevzal správu v eské osad v Kellnersville, do v. 1876. Téhož roku

vystavna fara a ve správu osady Panny Marie v Reedsville uvázal se polský

knz P. Julius Stroelke, eské ei dobe schopen. Pobyl tam však pouze do

msíce bezna 1877.; po té tam dojíždl zase P. Jos. Malý až do íjna 1878.

Dne 6. íjna zmínného roku ujal se pak tamních katol. ech P. Tobiáá

Spuna, setrvav tam až do 21. bezna r. 1882. Založil v osad spolek sv. Anny
a vystavl r. 1881. pkný cihelný kostel.

Nástupcem jeho se stal P. Jan E. Vídenka (díve v Allegheny City v

Pennsylvanii), který se narodil 24. prosince r. 1845. v Brn. Za jeho pobytu

založen tam spolek sv. Josefa. Knz ten zemel 29. kvtna 1885. a byl pochován

na tamním hbitov.

Dne 16. ervence r. 1885. dosadil tam biskup novosvceného knze P. Vi-

léma Kraemera. Tento se narodil 6. listopadu r. 1860. v Milwaukee. Matka

je rodem eška z Pacova, otec Nmec (ei eské znalý). V Kewaanee chodil do

tamní školy, po té vstoupil na zaátku záí r. 1877. do semináe v St Francis u

Milwaukee, kde byl r. 1885. vysvcen na knžství.

Než se rok s rokem sešel, vystavl P. Kraemer v Reedsville školu a dm
pro sestry a založil tam spolek katolických rytí; r. 1889, pak spolek 3. ádu
sv. Františka.

478 .1Jijiny Ceck!lv Americkyck 

Tento se narodil 24. Hjna 1869. v Cervenem Jiostelci a byl vysvecen ve 
meste San Antonio, v Texasu, 9. (mora r. 1893. Nyn! je farafem ceske kato!. 
obce v Pisku, v SeveTni Dakote. 

V osade v Kellnersville je nekolik ceskych katol. muzskych a zenskych 
spolku, z nichz nejstarsim je spolek sv. Jana Nepom. 

Dobryeh 6 angliekych mil 'od Kellnersville lezi Francis Creek, kde st{)ji 
kostel sv. Anny, v nemz slouzil prvni msi sv. P. Josef MalY. l\Iisto to nemiHe
me vsak nazvati ani mesteckem, ani vesnickou; jest jaksi roztrzeno ve dvi. J e
den dil stoji u kostela a druhy u posty, mili od kostela vzdalene. U kostela jest 
skola, fara, hostinec a u posty kram, dye hospody, koval' a t. d. Oba dily lezi 
poblizku potoka Francis Creek-dHve French Creek-ponevadz tam bydlivali 
Francouzi. Osada sv. Anuy jest vsak velikon pl'evahou nemecka; pr-inalezi k ni 
pouze 22 ceskych katol. rodin; ale v okoll bydH aspon 145 ceskyeh rodin. 

V osade te pusobili stHdave cestl i nemectl knezi. Nyni spravuje obec tn 
P. Wilem Braun. Pred nim tam pusobil P. J. G. Vorlicek, jenz zaroven Hdil 
missii sv. Augustina, ktera je z polovice ceska a z polovicc nemeeka. DHve na
lezela mis8ie ta k osade sv. Josefa v Kellnersville, ale od 20. listopadn r. 1897.' 
patH k osade sv. Anny ve Francis Creek. 

Do tamni katol. skoly chodi 76 ditek, ktere vyuenji sestry z Nidn sv. Fran
tiska. Jest tam nekolik katolickfch spolku, z nichz nejstarsi je spole1\: sv. Anny. 

Strana svobodomyslna rna tam spolek zen "Sesterska Laska" (J. C. D.) 
V severozapadni M.sti okresu :I\lanitowoc lez} mestecko REEDSVILLE, 

ktere rna 428 obyvatel. V nem a kolem neho zije asi 160 ceskych rodin, jez bez 
mala vsechny pochazeji z taborskeho kraje. Rokll 1866. vystaveli ~i tam katoli· 
eti Cechove maly kostel. Bylo tamtehdy us~zeno asi 25 chudyclI ceskych rodin. 

Dosluhovali jim P. Josef :Maly z Francis' Creek dO'rokll 1872, P. Gedeon 
Mazanek z Cooperstownu (kostel sv. Vaclava), pot.om zase P. Josef ]\'laly, jenz 
mezitim prevzal spravu v ceske osade v Kellnersvilll?, do 1'. 1876. Tehoz rokn 
vystavena far a a ve spravu osady Panny :I\'larie v Reedsville uvazal se polsky 
knez P. Julius Stroelke, ceske reci dobre schopen. Pobyl tam vsak ponze do 
mesice brezna 1877.; po te tam dojizdel zase P. J os. l\Ialy az do Hjua 1878. 

Due 6. Hjna zmineneho roku ujal se pak tamnieh katoL Cechii P. Tobias 
Spunar, setrvav tam az do 21. brezna r. 1882. Zalozil v osac1e spolek sv. Anny 
a vystavel r. 1881. pekny cihelny kostel. 

Nastupcem jeho se stal P. Jan E. Videnka (drive v Allegheny City v 
Pennsylvanii), ktery se narodil 24. prosince r. 1845. v Bl'ne. Za jeho pobytn 
zalozen tam spolek sv. J osefa. Knez tcn zemfel 29. kvetna 1885. a, byl pochovall 
na tamnim hfbitove. 

Dne 16. cervence r. 1885. dosadil tam biskup novosvceeneho Imcze P. Vi. 
lema Kraemera. Tento se narodil 6. listopadu 1'. 1860. v Milwaukee. ]\Iatka 
je rodem <Jeska z Pacova, otec Nemec (feci ceske zIlulY). V Kewa llllce chodil do 
tamni skoly, po te vstoupil na zacatku zaH r. 1877. do seminare v St Francis u 
:Milwaukee, kdc byl r. 1885. vysvecen na knezstv.i. . 

Nez se rok s rokem sesel, vystavel P. Kraemer v Reedsville ~kolu a di'lln 
pro sestry a zalozil tam spulek katolick:('ch l':·tifl\; r. 1889 . pak spolek 3. radu 
-sv. Fl'antiska. 
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Po jeho odchodu nastoupil na místo jeho P. Vojtch Cipín, který ídil

onu osadu velmi úspšn dJouhá léta. Pozdji tam byl faráem P. Alois Mergel.

Nyní v osad Nanebevzetí Bl, Panny Marie v Reedsville, Wis., je faráem P. Fr.

Kolá, o nmž již díve byla zmínka. Za jeho duchovní fepiávy vystavli tamní

osadníci, v potu 56 eských rodin, velice pkný gothický kostel, jenž stál 21

tisíe dollar. Chrám tento byl dne 25. ervna roku 1908. slavnostn konsekro-

ván prvním eským americkým biskupem Jos. M. Koudelkou, za obrovské úa-
sti eského lidu a duchovenstva.

—

Do eské osadní katol. školy chodí 105 dítek, které vyuují 3 sestry ádu
sv. Františka. —

•

V severovýchodní ásti okresu jest též silná eská osada, a to v TISCH
MILLS, jež má 117 obyvatel.

Mstys ten jest krom dvou nmeckých rodin osazen samými Cechy, a ku
kostelu Panny Marie pináleží nyní 170 eských, ponejvíce farmáských rodin.

Do let- tyicátých minulého století byla severní ás státu Wiseonsia

skorém J€Št pustinou, jen tu a tam nkterý, tak zvaný "Yankee" a pak kanadský

Francouz byl v pustin této již usazen. Až teprve kolem roku 1850. zaala se

eská a nmecká emigrace tlaiti dále na sever.

A v této zemi svobodné a všem stejn pístupné, každý se mohl usaditi,

kde si pál, pece usazovali se lidé ponejvíce na tak zvané kolonie (settlementy),

každý k svému ; echa k echu a Nmce k Nmci to táhlo, a každý z ech si

to za štstí pokládal, mohl-li se mezi bratry svými usaditi a cítil se jako za mo-

em v té staré otin, a tu v pustém lese sídliti musel.

Ponvadž jiné národnosti poaly se více uvnit státu usazovati, držíce

pímo prostedek, dali se naši eši na severo-východ, podél beh jezera ]\Iichi-

ganského a utvoili rozsáhlou kolonii, ve které jsou tyto esko-katolické obce, o

nichž jsme se již zmínili, nebo ješt v djinách tchto uvedeme: Obec Narození

Panny Marie v Tisch Mills, Manitowoc Co., Wis.; obec sv. Josefa v Carlton,

Kewaunee Co., Wis. ; obec sv. Jana Nepomuckého ve West Kewaunee, KeAvau-

nee Co., Wis. ; obec sv. Ržence v Kewaunee, mst ; obec Nejsv, Trojice v Slo-

van, Kewaunee Co., Wis. ; obec v Almapee, Panny Marie, Kewaunee Co., Wis.

;

obec sv. Václava, v Montpelier, Kewaunee Co., Wis.; obec sedmibolestné Panny
Marie, Plze, Montpelier, Kewaunee Co., AVis. ; obec sv. Václava v Coopers-

town, Manitowoc Co., Wis. ; obec sv. Josefa, Kelluersville, Manitowoc Co., Wis.

;

obec sv. Augustina, Kossuth, Manitowoc Co., Wis. ; obec Narozeni Panny Marie

v Tisch Mills, Manitowoc Co., Wisconsin.

Zaátky byly zlé; eši sem pisthovalí byli ponejvíce chudí, a když se

octli u cíle své pouti, tu l-n jim nezbylo ani halée aneb ješt zstali za cestu

dlužní. Ten pak, který ješt nco málo ml, pokládal se za velmi šastného, že

si mohl aspo to nejnutnjší poíditi. Stávalo se, že otec etné rodiny, nemaje

ím rodinu živiti, zanechal své milé v pralese a šel bu do mst aneb ješt dál do

les si práci a zamstnání hledat, aby jim a sob na živobytí vydlal, a když si

nco nastádal, musel živobytí draze koupit a to, co koupil, na zádech až dvacet

amerických mil pustým lesem k domovu nésti, a nepiházelo se ídce, že takto

bemenem pro své drahé obtžkán na cest zbloudil, a pihodilo se též, že takto

zbloudilý, na cest k domovu v pustém lese zahynul.

Stdt lJTiJlcOJlt~ill. 479 

Po jeho odclIodu nastoupil na misto jeho P. Vojtech Cipin, ktery Hdil 
onu osadu velmi uspesne d]ouha leta. Pozdeji tam byl fararem P. Alois Mergel. 
Nyni v osade Nanebevzeti Bl. Panny :Marie v Reedsville, 'Vis., je fararem P. Fr. 
Kolar, 0 nemz jiz drive byla zminka. Za jeho duchovni spnivy vystuveli tamni 
osadnlci, v poctu 56 ceskych rodin, veIice pekny gothicky kostel, jenz stal 21 
tisie dollarll. Chram tento byl c1ne 25. cervna roku 1908. slavnostne konsekro
van prvnim ceskym americkym biskupem Jos. l\1. Koudelkou, za obrovske uca
sti eeskellO lidu a duchovenstva.-

Do ceske osadni katol. skoly chodi 105 ditek, ktere vyucuji 3 sestry radu 
sv. Frantiska. -

V severovychodni rasti okresu jest tez silna ceska usada, a to v TISCH 
MILLS, je.z rna 117 obyvatel. 

~Iestys ten jest krome dvou nemeckych rodi~ osazen samyml Cechy, a ku 
kostelu PannY l\Iarie prin&lez: nyni 170 cesk)'ch, ponejvlce farmarskych rodin. 

Do let. ctyricatyeh rninuleho stoleti byla severni cast' statu Wisconsin 
skorem j€ste pustinoll, jen tu a tam nektery, tak zvallY "Yankee" a pak kanadsky 
Francouz byl v pustine teto jiz usazen. Az teprve kolem roku 1850. zacala se 
ceska a nemecka emigrace tlaciti dale na sever. 

Ac v teto zemi svobodne a vsem stejne pristupne, kazdy se mohl usaditi, 
kde si prid, prece usazovali se lide ponejvice na tak zvane kolonie (settlementy), 
kazdy k s'/emu; Cecha k Cechu a Nemce k Nemci to tahlo, a kazdy z Ceclul si 
to za stesti pokladal, mohl-Ii se mezi bra try svymi usaditi a citil se jako za mo
rem v te stare otcine, ac ta v pustem lese sidliti rnusel. 

Ponevadz jine narudnosti pocaly se vice u vnitr statu usazova ti, drZice 
primo prostredek, dali se nasi Cesi na severo-v)'choc1, podel brehi'l jezera ~Iichi
ganskeho a utvorili rozsah!ou kolonii, ve ktere jsou tyto ce::;ko-k~tolicke obce, 0 

nichz jsmc se jiz zminili, !lebo jeste v dejinach techto uvedeme: Obcc Narozeni 
Panny l\Iarie v Tisch l\IiIls, l\Ianitowoc Co., Wis.; obec sv. Josefa v Carlton, 
Kewaunee Co., Wis.; obee sv. Jana Nepomuckehv ve West Kewaunee, Kewau
nee Co., Wis.; obec sv. Rlizence v Kewaunee, mestE;; obec Nejsv. Trojice v Slo
van, Kewaunee Co., Wis.; obec v Ahnapee, Panny :Marie, Kewaunee Co., Wis.; 
obec sv. Va clava, v l\Iontpelier, Kewaunee Co., Wi3.; obec sedmib()lestne Panny 
l\iarie, PlzeI}, l\Iontpelier, Kewaunee Co., ,Vis.; c..bec sv. Vaclava y Coopers
town, l\fanitowoc Co., Wis.: obec SV. Josefa, Kellnersville, Manitowoc Co., Wis.; 
obec sv. Augustina, Kossuth, l\1:anitowoc Co., Wis.; obec N&l'ozeni Panny ~Iarie 
'v Tisch ~1ills, l\Ianito"oc Co., Wisconsin. 

Zacatky byly zle; Cesi sem pfistehovali byli ponejvlce ChiIdi, a kdyz se 
octli u cile sve pouti, tu l'ud' jim nezbylo ani hal He aneb jeste zllstc:.li za cestu 
dluzni. Ten pak, ktery je;te neco malo mel, pokladal se za velmi st'astneho, ze 
si mohl aspon to nejnutne~sl pofiditi. Stavalo se, ze otec cetne roc1iny, nemaje 
clm rodillu ziviti, zanechal sve mile v pralese a sel bud' do mest aneb jeste daI do 
lesu si praci a zamestnani hledat. aby jim a sobe na zivobytl vydelal, a kdyz si 
neco nastrildal, musel zivolJyti draze koupit a to, co koupil, na zadech az dvacet 
americkych mil pustym lesem k domovu nesti, a neprihazelo se Hdce, ze takto 
bremenem pro sve drahe obtezkan na ceste zbloudil, a pfihodilo se tez, ze takto 
zbloudily, na ceste k domovu v pustem lese zahynul. 
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Coský osadník zakoupil si nco pustého lesa, kácel jej a pipravoval si

pdu, aby mohl semene zaseti; pak zase zanechav rodiny, vzdálil se, aby vyd-
lával na náadí a domácí poteby. Stávalo se, že takový zaáteník neml po

více let žádného potahu vlastnílio, takže bu byl nucen ekati na výpomoc sou-

seda a jest-li ta nebyla, musel pdu vzdlávati run, obilí motykou zakopávati.

Zaátky to v každém smru zlé, a nebýti odvahy, která se opírala o pomoc
s hry, vru leckterýs by byl nevytrval. Avšak i to nejhorší se pekonalo, pra-

lesy se mýtily a pda se upravovala v úrodné pole, jenom že to šlo pracn a po-

malu.

Obci tisch-millské každoron pibývalo nových úd, Lakže obec tato již r.

1856. v dom soukromém se scházela k službám Božím.

Tenkráte ale, jak všeho jiného poskrovnu by] o, tak zvlášt duchovních

správc se nedostávalo, aby lid povzbuzovali, pouovali a u víe, ve které zro-

zeni byli, utvrzovali. Není tedy divu, že nalézánie tak mnohé víe katol. bu
zcela odcizené aneb aspo u víe vlažné.

Tehdy ml jediný eský knz, jak jsme se již zmínili, P. Josef Malý, kte-

rý jist se mezi nejzasloužilejší eské missionáe této nové otiny smle poítati

mže, tyry až pt okres k obsloužení, takže na obec Panny Marie v Tisch

Mills málo kdy pišlo.

Obec poala kostel stavti roku 1860. Missii tuto navštvovali PP. Josef

Malý, August Lang a Gedeon Mazánek.

Od roku 1873., kdy se usadil knz v Carllon, v osad to sousední, mla
osaiia Panny Marie tytéž správce duchovní, jako osada sv. Josefa. Osada sv. Jo-

sefa sice mladší, pece pro nutné okolnosti za sídelní zvolena.

Roku zmínného do Ameriky a do Carlton zavítal, byv práv na knžství

vysvcen, P. Vojtch Cipín. Založil spolek sv. Václava z úd obma obcím pi-

náležejících i jinak o zmohutnní obce tisch-millské se zasazoval. Po nm od

roku 1880. svrchu zmínný P. Josef 'Malý po dva roky duchovní správu obce P.

Marie zastával. Roku 1884. pišel do osady té z Rakouska P. Josef Kirpál a po-

byl tam do r. 1888. Tím asem, za jeho duchovní správy, starý kostel osady v

Tisch Mills stal se již malým pro vzrstající osadu, proež roku 1888. zapoata

a roku následujícího skonena stavba pkného chrámu nynjšího.

Téhož roku, co se se stavbou kostela zapoalo, pijel z i\foravy P. Alois

Vychodil a uvázal se v duchovní správu obce té a pod jeho správou dostavn

a posvcen chrám Pán. Obec ítala tehdy 148 rodin eských. Roku 1892. pe-
vzal duchovní správu obce práv vysvcený knz P. Emanuel Kabát. Za jeho

správy postavili osadníci novou faru a osada oddlila se od oljee Carltonské,

stala se samostatnou a vydržuje si svého vlastního knze.

Od roku 1896. psobil v Tisch Mills P. František Kolá a zstal tam až

do roku 1900., kdy pevzal duchovní správu v Aniigo, Wis.

Duchovní správu tisch-millské katol. osady pak pevzal P. Ladislav Klou-

ek, rodem z Chrudimi, jenž pibyl do Amerik}' v lednu c. 1900. a pisluhoval

zárove do osady sv. Josefa v Norman, v okresu Kewaunee.

P. Ladislav Klouek pozdji odebral se do Clevelandu, O., kdež byl du-

chovním správcem osady sv. Vojtcha. Nyní je faráem na slovenské osad v

Mahauoy City, Pennsylvania.
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Cesky osadnik zakoupil si neco pusteho lesa, kaccl jej a pripravoval si 
plidu, aby mohl semene zaseti; pak zase zanechav roeliny, vzdalil sc, aby vyde
laval na naradi a domaci potreby. Stavalo se~ ze takovy zacatecnik nemel po 
vice let zadneho potahu vlastniho, takze bud' bylnllccn eekati na vypomoc sou
seda a jest-Ii ta nebyla, musel pudu vzdelavati rueue, obili motykon zakopavati. 

Zaeatky to v kazdelll smeru zle, a nebyti oclvahy, ktera se opirala 0 pomoc 
s hury, vern leckterys by l;yl nevytrval. Avsak i to ncjhorsi se prekonalo, pra
lesy se mf·tily a pllda se upravovaia v (lroclne pole, jCllom ze to slo pracne a po
malu. 

Obd tisch-millske kazdorocne pfibyvalo novS'eh (lc11\ Lakze obee tato jiz r. 
1856. v dome soukromem se sclul'zela k slnzbam Bozim. 

Tenkrate alc, jak vsello jineho poskruvnu byJo, tak zvlaste dnchovnich 
spravcu se nedostavalo, aby lid povzbuzovali, poucovali a u vire, ve ktere zro
zeni byli, utvrzovali. Nelli tedy divu, ze·nalezallte tak mnohe vift.. katol. bud' 
zcela odcizene aneb aspon u vire vlazne. 

Tchdy mel jedinSr cesky knez, jak jsme se jiz zminiIi, P. Josef ~Ialy, kte
ry jiste se mezi nejzaslouzilejsi ceske mission are teto nove otciny smele pocitati 
ffil1ze, ctyry az pet okres1 k obsiouzelll, takze Da obec Panny ~Iarit v Tisch 
l\fills maIo kdy prislo. 

Obec pocala kostcl staveti roku 1860. l\Iis:;ii tuto navstevovaJi PP. Josef 
J\Ialy, August Lang a Gceleon l\Iazanek. 

Od roku 1873., kdy se usadil kne'z v CarHone, v osade to sousednf, meia 
osada PanDY l\IaI'ie tytez spl'itvCC cluchovni, jako osac1a sv. Josefa. Osada sv. Jo
sefa sice mIads!, prece pro l1utne okolnosti za siclclni zvolena. 

Roku zmineneho do Ameriky a do Carlton zavital, byv pr[lve na knezstvi 
vysvecen, P. Vojtech Cirino Zalozil spolek SV. Vadava z (1.::11\ obema obcim pl'i
Dalezejicich i jinak 0 zlllohutneni obee tisch-mill:;ke ~e zasazoval. Po nem od 
roku 1880. svI'chu zminenf' P. Josefol\Ialy po dva I'oky duchovni spr{wu obcc P. 
l\Iarie zastaval. Roku 18S4. prisel do osady te z Rakouska P. Josef KirpaI a po
byl tam do r. 1888. Tim cascm, za jeho duchovnl Spray)', starfr kostcl osady v 
Tisch ~Iills stal se jiz maIfrm pro vzrllstajlci osadn, procez rokn 1888. zapocata 
a roku nasledujlciho slwnecna stavba pckneho chd.lllU nynej~iho. 

Tehoz ro1\:u, co sc se stavbou lwstela zapocalo, prijcl z ::\Ioravy P. Alois 
Vychodil a uvazal sc v duehovni spravu obcc te a pod jcl10 spr[l YOU dosta ven 
a pOSyeCell chram Pane. OLec citaia tehcly 148 l'odin ccskf'ch. Rokn 1892. prc
yzal c1ucho"ni spravu oLee prave vysveccnSr kncz P. Emanuel Kabat. Za jcho 
spr[lv;' posta viIi osac1111ci novon faru a osacla oddeIila sc od ObC0 Carltonske, 
stala sc samostatnou a vy . .ldujc si svcho ylastniho knezc. 

Od rok11 ] 89G. pllsoLil v Tisch Mills P. Prantisek Kl)liir- a zllsial tam al 
do 1'oku 1900., kely prcyzal cluchovni SPl'[lVU v ..l\ntigo, 'Vis. 

D1I<.:hoyni spranl ti"ich-millske kato1. osady pak prcyzJ,l P. Ladislav Klou
cek, rodom z Chruc1imi, j~nz pl'ibyl do Ameriky v leclnn c. ] 900. a fJl'isluhoval 
za1'oyCJ'i do osacl~r SY .. Jose£a v ~orlllan, v okrcsll KC\Yalll1C'P. 

. P. I.Jac1islav Kioncek ]1ozcH~ji oelebral sc do Clevclalllln, 0., kl1d byl dll-
('hovni111 sp1'[lYCem osacl,\' ::;'Y. Yojtecha. ~ynl.ie farM'cm na slo\"cllsln~ osade v 
~Iahanoy City, Pcnnsylva.1ia. 
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Osadu Narození Panny Marie v Tisch Mills, Wis., spravuje nyní P. Ondej
Procházka.

V Tisch Mills jsou 4 eské katolické spolky a ád "Pemysl" (Z . B. J.).

Je tam parní mlýn, pivovar, sýrovna, dva obchody se smíšeným zbožím, pošta,

4 hostince, cihelna, kolá, ková, sedlá, truhlá, ezník, obuvník, léka a po-

hrobník.

Utšený postup shledáváme též u rolnictva, v okresu usazeného. Kdežto

na poátku v pustém lese byli, nyní se zabývají hospodástvím na pkn vzdla-

ných farmách.

Nedaleko od Tisch Mills leží MISHICOT, který jest asi tak v pechodním
stadiu mezi vesnicí a malým mstekem. Obyvatelstvo (557 duší) jest tam vtši-

nou nmecké; žije tam pouze šest esk3'ch rodin. Jest tam katol. kostel nme-
eko-francouzský ; ale pouze dv eské rodiny se k nmu hlásí.

Ve mst TWO RIVERS (3,784 obyv.) jest nkolik eských rodin, ale

eského kostela tam není.

Taktéž nemají katol. Cechové kostela v townu Gibson, který je našinci

hust osazen, je tam ale ád "Západní Jednota" (Z. C. B. J.) a eský protestant-

ský kostel a fara nedaleko pošty MLNÍKU.
První protestantský kostelík vystavn tam byl r. 1864,, ovšem jen chatr-

ný a lehce zbudovaný. Roku 1870. v.ystavn nový, lepší kostel, v nmž kázal pa-

stor Bedich Bohdan Bastel, jenž se narodil 22. kvtna r. 1862. ve Velké Lhot
u Daic. Studoval bohosloví v seminái v Oberlin ve státu Ohio.

V okresu Manitowoc žije asi 5,400 echv, z nichž dobe dv tetiny hlásí

se ke katolické víe.

S okresem Manitowoc sousedí okres Kewaunee, jehož prvním mstem jest

KEWAUNEE, jež bylo založeno r. 1853. francouzskými rybái.

Do pustého lesa, kolem Kewaunee se rozprostírajícího, pišli r. 1854. dnes

již zemelý Jan Štika a Vojtch Stránský.

Štika, jenž pocházel z Jankova u Velkého Cakova, usadil se ve zmínném
lese nedaleko nynjšího msta Kewaunee. Zemel tam r. 1898., zanechav po sob
etnou rodinu. — Stránský (nar. 13. dubna r. 1835. ve Velké Rétové) usadil se

též v lese, kde poal farmait. Pozdji se pesthoval do Kewaunee, kde z po-

átku vedlo se mu dobe. Ml mlýn na ece Kewaunee, ti míle severozápadn

od msta Kewaunee, který jest nyní v cizích rukou. Zastával úad šerifa a zá-

stupce šerifova; byl okresním soudcem a považován v létech sedmdesátých za

velmi zámožného; utrpl však ztráty a pozdji bydlel v msteka Chadronu v

západní Nebrasce, kde se mu valn nevedlo, a zemel tam v ervenci roku 1904.

Roku 1855. pibyl do okresu Kewaunee Josef Valenta (píšící se Walen-

der), rodem ze Semil na Železnobrodsku. Nejprve rolniil pt mil západn od

Kewaunee
;
potom zaal tam v létech šedesátých obchodovat se smíšeným zbo-

žím; pozdji obchod vyprodal a jako bohá odsthoval se do lowy, kde se usadil

v Calmar. —
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Osadu Narozen! Panny l\larie v Tisch ~Mills, Wis., spravnje ilyn! P. Ondfej 
Prochazka. 

V Tisch l\lills jsou 4 ceske katolicke spolky a rad "Premysl" (Z C. B. J.). 
Je tam parni mlyn, pivovar, syrovna, dva obchody se smlsenym zbczim, posta, 
4 hostince, cihelna, kolar, kovar, sedlar·, truhlai\ reznik, obuvnik, lekar a po
hrobn!k. 

Uteseny postnp shledavame tez u rolnictva, v okresu usazeneho. KdeZto 
na pocatku v pustem lese byli, nyn! se zabyvaji hospodarstv!m na pekile vzdela
nych farmach. 

Nedaleko od Tisch ~lillB lezi MISHICOT, ktery jest asi tak 'V prechodn!m 
stadiu m8L:i vesnicl a malym mesteckem. Obyvatelstvo (557 dusi) jest tam vetsi
nou nemecke; zije tam ponze sest ceskych rodin. Jest tam katol. kcstel neme
cko-francouzsky; ale ponze dve ceske rodiny se k nemu hlas1. - -

V c meste TWO RIVERS (3,78-1: obyv.) jest nekolik ceskych rodin, ale 
ceskeho kostela tam nen!. 

Taktez nemaji katol. Cechove kostela v townu Gibson, ktery je nasinci 
huste osazen, je tam ale rad "Zapadnl J ednota" (Z. C. B. J.) a cesky protestant· 
sky kostel a fara nedaleko posty MELNIKU. 

Pl'vnl 'protestantsky kostelik vystaven tam byl r. 1864., ovsem jen chatr
nj a lehee zbndovanY. Roku 1870. vystaven novy, leps! kostel, v nemz kazal pa
stor Bedrich Bohdan Bastel, jenz se naroc1il 22. kvetna r. 1862. v"e Velke Lhote 
u Dacic. Studoval bohoslovi v seminari v Oberline ve statu Ohio. - -

V okresu l\fanitowoc zije asi 5,400 Cechuv, l nil!hz dobre dve tretiny hlas! 
se ke katolicke vireo - -

---------0---------

S okresem l\Ianitowoc sousedi okres Kewaunee, jehoz prvnllll mestem jest 
KEWAUNEE, jez bylo zalozeno r. 1853. francouzskymi rybari. 

Do pusteho lesa, kolem Kewaunee se rozprostlrajiciho, prisli r. 185~. dnes 
jiz zemrely Jan Stika a Vojtech Stransky. 

Stika, jenz pochazel z J ankova u Velkeho Cako va, usadil se ve zminenem 
lese nedaltko nynej81ho 1l1esta Kewaunee. Zemrel tam r. 1898., zanechav po sobe 
cetnou rodinu. - Stransky (nar. 13. dubna r. 1835. ve Velke Retove) usadil se 
tez v'lese, kde po cal farmnfit. Pozc1eji se prestehoval do Kewaunee, kde z po
catku vedlo se mu dobre. 1\lel mlyn na l'ece Kewaunee, Hi mHe s~vcrozapadne 
od mesta Kewaunee, ktery jest nyni v cizich rukou. Zasta val ur~ld serifa a za
stupce serifova; byl okresnim sondcem a povazovan v leteeh sedmdesatych za 
yelmi zamozneho; utrpel vsak ztraty a pozdeji bycUel v mestecku Chadronu v 
zapadni Nebrasce, kde se l11U valne nevedlo, a zemrel tam v cervenci roku 190-1:. 

Roku 1855. pribyl do okresu Kewaunee Josef Valenta (pisici se Walen
der), rodem ze Semil na Zeleznobrodskn. Nejpnre rolnicil pet mIl zapadne od 
Kewaunee; potom zacal tam v letech sedesatych vbchoc1ovat se smisenym zbo
zim; pozdeji obchocl vyprodal a jako bohuc ods"tehoyal se do Iowy, kde se usadil 
v Calmar.-
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Roku 1857. pibjdi do okresu Kewaunee Mikuláš Kalík a Václav Šauer.

Kalík se narodil r. 1819. v Nmicíeh u Klatov, kdež vlastnil statek. Usadiv
se v townu Montpelier, vzdlal tam dv z nejlepších farem. Zemel 26. srpna

r. 1901.—Šauer (již zemelý) narodil se r. 1817. v Kozojedech na Kralovicku u
Plzn. Usadil se na pozemku nedaleko osady Kewaunee a stal se otcem hudby
v okresu Kewaunee. Se synem Václavem založil hudební sbor, který byl asto
zván ku hrám do Mauitowoc, Greenbay a do celého širokého okolí. —

Starými osadníky byli též Frant. Hrbek z Polniky u Pibyslavi a Václav
Šejk z Blice u Benešova, jenž má ve mst Kewaunee velký parní mlýn, a je

jedním z nejzámožnjších ech v okresu Kewaunee.

Dále pišli brzy za nimi dnes již zvnlí bratí: Václav a Vojtch Po-
hlové. Václav (nar. 18, záí 1817. v Plaších u Plzn) ml v Kewaunee hospodu
a hotel; Vojtch byl tam dobrým krejím. Roku 1873. zaal léit bylinami a

homeopatickými pilulkami a odebral se r. 1875. do Portlandu ve státu Oregon,
kde se stal z nho slavný doktor! Roku 1889. pijel navštívit bratra Václava a

na zpátení cest do Oregonu spadl s vlaku a zabil se. —
Na poátku pak let šedesátých usadil se v Kewaunee ech, který prá-

vem poítán jest mezi vynikající krajany v Americe, jelikož tak jako bratí
Korbelové v Kalifornii, svojí bystrozrakostí, obchodním talentem a využitková-

ním daných pomr—získal velikého jmní. Je to Vojta Mašek, jehož život

v Americe protkán jest mnohými zajímavostmi. Narodil se 18. dubna r, 1839.

v Pohorovieích u Vodan, kde chodil do školy. Odbyv ve Vodanech dva roní-
ky nižší reálky, roku 1856. vstoupil na eskou reálku v Praze. Bj^ to jediný

ústav v Cechách, kde se té doby aspo ásten esky vyuovalo a kde styky
uitelstva se studenty byly pátelské a dvrné.

Roku 1857. seznámil se Mašek s Karlem Jonášem, jenž ze škol}'- sv. Jakuba
ili Týnské reálky vstoupil na eskou vyšší reálku. Jonáš, Maškv spolužák,

byl mu zárove upímným, dvrným pítelem.

Po celý as, co dleli v Praze, bydlili spolu a snášeli spolen osudy. Ma-
šek vystudovav reálku, vstoupil r. 1859. na techniku, která byla tehdy úpln
nmecká a jejíž uebny plán byl zhola nepraktický, ježto smoval spíše k vycho-
vání úedník nežli skutených technikv.

Mašek už jako technik bral horlivý podíl na vydávání "Posla z Prahy,"
prvého to ipernjšího a prakticky ízeného svazekového asopisu, jejž vydával
již zvnlý Fr. Šimáek (Vojtch Blák). Vydavatelstvo i odbratelé byli

však zapsáni v erné knize u policie, jejíž správu vedl policejní editel Paeu-
mann. Bezohledné a nespravedlivé jeho vystupování proti echm vyvolalo n-
kolik pouliních demonstrací, jež uspoádali hlavn studenti a které mly pak
v záptí vznní a vypovídání demonstrant z Prahy. Také Mašek a Jonáš byli

zateni. Avšak po krátkém výslechu, který byl s nimi na policii zaveden, byl

Mašek propuštn, ale brzo na to "internován ' do svého domova. Pro Maska byl

to ovšem život nepíjemný a proto s radostí uvítal nabídku ruského šlechtice

Ivana Malinovského, aby pijal u nho úad sekretáe a cestoval s ním po svt.
Záhy potom vydal se Mašek s Malinovským na cestu do Spojených Stát, kamž
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Roku 1857. pribyli do okresu Kewaunee l\Iikulas Kalcik a Vaclav Sauer. 
Kalcik se narodil r. 1819. v Nelllcicich u Klatov, kdez vlastnil statek. Usadiv 
se v townu l\Iontpelier, vzdelal tam dve z nejlepsich farem. Zemrel 26. srpna 
r. 1901.-Sauer (jiz zeml'ely) narodil se r. 1817. v Kozojedech na Kralovicku u 
Plzne. Usadil se na pozemku nedalelw' osady Kewaunee a stal se otcem hudby 
v okresu Kewaunee. Se synem Vaclavem zalozil hudebni sbor, ktery byl casto 
zvan ku hram do l\Ianitowoc, Greenbay a do celeho sirokelw okoIL -

Starymi osadniky byli tez Frant. Hrbek z Polnicky u Pfiby~lavi a Vaclav 
Sejk z Belice u Benesova, jenz ma ve meste Kewaunee velky parili ml:fn, a je 
jednim z Ilejzamoznejsich Cechu v okresu Kewaunee. 

Dale prisli brzy za ]limi dnes jiz zvecneli bratH: Vaclav a Vojtech Po
hlove. Vaclav (nar. 18. z:irI 1817. v Plasich 11 Plzne) mel v Kewaunee hospodu 
a hotel; Vojtech byl tam dobrym krejcim. Roku 1873. zucal lecit bylinami a 
homeopatickymi pilulkami a odebral se r. 1875. dJ Portlandu ve statu Oregon, 
kde se stal z nello slavny doktor! Rokn 1889. prijel navstivit bratra Vaclava a 
na; zpatecni ceste do Oregonu spadl S vlaku a zabll se. -

Na pocatku pak let sedesatych usadU se v Kewaunee Ce~h, ktery pra
vern pocltim jest mezi vynikajicl krajany v Amerjce, jelikoz tak jako bratH 
Korbelove v Kalifornii, svoji bystrozrakosti, obchudnim talentem a vyuzitkova
nim danych pomeru-ziskal velikeho jmenL Je to Vojta Masek, jehoz zivot 
v Arnerice protkan jest mnohYllli zajimavostmi. Narodil se 18. dubna r. 1839. 
v Pohorovicich u Vodiian, kc1e chodil do skoly. Oc1byv ve Vodnanech dva roeni
ky nizsi realky, roku 18:)6. ystoupil na ceskou realku v Praze. Byl to jediny 
ustav v CechaclI, kde se te doby aspoll castecne cesky vyucovalo a kde styky 
ucitelstva se stuc1enty byly pratelsl{e a duverne. 

Roku 1857. sezn[tmll se l\Iasek s Karlem Jonasem, jenz ze skoly sv. Jakuba 
elli Tynske realky ystonpil na ceskou vyssi realku. Jonas, l\faski'l\T spolnzak, 
byl mn zaroven upHm!.1Ym, duvernym pfitelem. 

Po cely cas~ co clIeli v Prazc, bydlili spolu a snaseli spolecne osndy. l\Ia
sek vystudovav reaIk'u, vstoupil r. 1859. na techniku, ktera byla tehdy upIne 
nemecka a je·jiz ncebny plun byl zhola neprakticky, jc.zto sIlleroval spise k vycho
vani ul'ednikii nezli skute~nych techniki'lV. 

~Ias€k uz jako technik bral hor1ivy podiI DCl. vydcivani "Posla z Prahy," 
prveho to cipernejsibo a prakticky Hzeneho svazeckuveho casopisu, jejz vydaval 
jiz zvecnely Fr. Simacek (Vojtech Belak). Vydavatelstvo i oclbtratele byli 
vsak zapsani v cernc knize u policic, jejiz spravu vecll poIicejni l'editel Paeu
mann. Bezohledne a nespravedlive jeho vystupovani proti Cechi'un vyvolalo ne
kolik poulicnich demonstraci, jez nsporadali hlavne studenti a ktere mely pak 
v zapeti vezncni a vypovidani clelllonstranti'l z Prahy. Take l\fasek a Jonas byli 
zatceni. Avsak po kratkem vyslechu, ktery byl s nimi na policii zaveden, byl 
l\Iasek propusten, ale brzo na to "internuvan" do sveho domova. Pro ~Iaska byl 
to ovsem zivot nepHjemny a proto s radost! uvita1 nabidku ruskellO slechtice 
Ivana ~tfalinovskeho, aby prijal u neho urad sekretare a cestoval ~ nim po svete. 
Zahy potom vydal se ~Iasek s ~ralinovskym na cestu do Spojenych Statu, kamz 
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hrab byl ruskou vládou V3'slán studovat prvou kolonisaei na americkém západ

a vypátrat, jaké pomoci washingtonská vláda a jednotlivé státy pisthovalcm
poskytují. Zárove sven mu byl úkol všimnouti si nkterých eských osad v

Americe a pezvdti, nechtlo-li by se asi 200 eským rodinám vysthovati se do

poíí Amuru a Ussurije ve východní Sibii, kdež by svými zkušenostmi položili

základ k hospodáskému rozvoji tamjších krajv.

V ervnu r. 1861. pibyli Malinovský a Mašek do Bostonu, odkudž odjeli

do Chicaga a potom do Racina, kde rozhodli se nkolik týdn se zdržeti, aby vy-

hledali dva esko-americké vyslance, kteí by se chtli na Amur odebrat a vy-

jednat- pak s ruskou vládou podmínky a výhody esko-americkéma vysthova-

lectvu na Sibi. Za vyslance takové byli konen vyhlédnuti Frant. Mráek a

Jan Bárta Letovský starší, redaktoi "Slavie."

Ke pímluv hrabte Malinovského uvázal se Mašek v redakci "Slavie,"

uvoliv se vésti asopis ten do návratu odcestovavších noviná, a zaal se se-

dmým íslem zasedati u redakního stolu.

Píznivé smýšlení ruské vlády k echm se však záhy zmnilo^ Nmecký
vliv dobyl si u petrohradské vlády pevahy a krom toho sympathie Cech s pol-

skou revolucí podráždily proti nim ruské orgány. Zkrátka, ruská vláda zaala

eské vyslance záhy ignorovat a posílat do Amurska Nmce. Takovým zpso-

bem stal se Mašek redaktorem, jsa spolen s Frant. Koízkem též vydavatelem

"Slavie," která tehdy mla asi 600 odbratel a musila si své tenástvo vtši-

nou teprve vychovávat.

Ale, když asi za rok Mráek ze Sibie se nevracel, povolal Mašek za sebou

Karla Jonáše, se kterým se byl setkal v Londýn jakožto s dopisovatelem "Ná-

rodních List," Nemocen a v bíd pijel Jonáš r. 1862. do Racina, nebo plat,

jejž jako korrespondent "Národních List" dostával, nestail mu ani na výživu.

Když se pak ponkud zotavil, zaal vypomáhati v redakci "Slavie," Aby bylo

více zamstnání, zaal Ma>ek s Koízkem a Jonášem vydávati zábavný msíník
"Zvony," Jonáš však tžko vpravoval se do amerických pomr, Prijel do

Ameriky, jak jsme již díve podotkli, s anglickými názory a v jejich smyslu,

jak jsme již díve poznamenali, zaal také psáti : zastával úplnou samosprávu

jižních stát a jejich právo k odtržení se. Vlivem Maškovým však brzy náhled

svj zmnil ; tím utišil pobouené mysli tenástva "Slavie."

Žurnalistická práce však Maska dlouho netšila; ml vtší chu a ná-

klonnost' k obchodu. Proto pepustil svj podíl Jonášovi a sám se odsthoval se

150 dollary do Kewaunee, kde bylo tenkráte pouze nkolik domk, "hotel" a

veliká pila. To bylo celé msto ! Za pispní Vojtcha Stránského najal si Ma-

šek kewaunský hotel a pustil se se svými 150 dollary do obchodu. Aby mohl

hotel spravovat, oženil se s Annou Kvapilovou, Seznal však záhy, že hospodský

obchod (s hotelem byl spojen hostinec) v novopeeném americkém mst nepo-

skytuje lovku mnoho píjemností. Byli totiž— -jak jsme už povdli—v Ke-

waunee a okolí usazeni kanadští Francouzi, kteí se živili rybástvím ; ti pak byli

velmi svárliví a chápali se každé píležitosti, aby se mohli s Cechy neb s Nmci
v hospod poprat, Ký div, že se takovýto "obchod" Maškovi v brzku zhnusil.

Po desíti msících obchoda toho zanechal a koupil s V, Stránským lékárnu, spo-
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hrabe byl ruskou vladou vyslan studovat prvou koloni~aci na americkem za;pade 
a vypatrat, jake pomoci washingtonska vlada a jednotlive staty pi-istehovalcltffi 
poskytujL Zaroven sveren mu byl ukol vsimnouti si nekterych ce8kych osad v 
Americe a prezvedeti, nechtelo-li by se asi 200 ceskym rodinam vystehovati se do 
pofici Amuru a Ussurije ye vychodni Sibiri, kdez by svymi zkusenostmi polozili 
zaklad k hospodarskemu rozvoji tamejslch krajuv. 

V cervnu r. 1861. pribyli l\Ialinovsky a l\IaseI{ do Bostonu, odkudz odjeli 
do Chicaga a potom do Racina, kde rozhodli se nekulik tydntt se zdrzeti, aby vy
hledali dva cesko-americke vyslance, ktel'i by se chteli na Amur odebrat a vy
jednat· pak s ruskou vladou podminky a v)'hody cesko-americkemLl vystehova
lectvu na Sibir. Za vyslance takove byli konecne vyhlednuti Frant. l\fracek a 
Jan Barta Letovsky stars1, redaktori "Slavie." 

Ke prImluve hrabete l\Ialinovskeho uvazal 5e l\fasek v redakci "Slavie," 
uvoliv se vesti casopis ten do navratu odcestovavsich novinartt, a zacal se se
drnym cislern zasedati u redakcniho stoltl. 

PHznive smysleni ruske vlady k cechi'un se vsak zahy zmenilo. Nemecky 
vIiv dobyl si u petrohradske vlady prevahy a krome toho sympathic Cechu s pol
skou revoluc1 ,podrazdily fc·roti nim ruske organy. Zkratka, ruska vlada zacala 
ceske vyslance zahy ignorovat a posililt do Amurska Nemce. Takovym ZPllSO
bern stal se l\Iasek redaktorem,. jsa spolecne s Frant. KoHzkcm tez vydavatelem 
"Slavie," ktera tehcly meTa asi 600 odberateHt a musila si sve cteilai-stvo vetsi
nou teprve vychovavat. 

AIG, kdyz asi za rok l\1racek ze Sibire se nevracel, povolal l\lasek za sebou 
Karla Jonase, se kterym se byl setkal v Londyne jakoHo s dopisovafelem "Na
rodnich Listu." Nemocen a v bide pfijel Jonas r. 1862. do Racina, nebot' plat, 
jejz jako korrespondent "~arodnich Listi'l" dostaval, nestacil mu ani na vyzivu. 
Kdyz se pak ponekud zotavil, zaca1 vypomahati v redakci "Slavie." Aby bylo 
vice zame~tnani, zacal l\:Ia~ek s KoHzkem a J onasem yyda vati zaba "ny lllesicnik 
"Zvony." Jonas vsak tezko yprayoval se do americkfrch pomeru. Pfijelt' do 
Ameriky, jak jsme jiz dHYe podotkli, s anglickymi mizory a v jejich smyslu, 
jak jsme jiz drive poznamenali, zaca1 take psati: zastavalt' liplnou samospravu 
jiznich statu a jejich pravo k odtrZen1 se. Vlivem l\Iaskovym vsak brzy nahled 
svuj zmenil; tim utisil poboul'ene mysli ctenarstva "Slavie." 

Zurnalisticka prace vsak l\Iaska dlouho netesila; melt' vetsi chut' a na
klonnost' k obchodu. Proto prepustil svuj podiI Ju'llasovi a sam se odstehoval se 
150 dollary do Kewaunee, kde bylo tenkrate pouze neko1ik dOlllki'l, "hotel" a 
velika pila. To bylo cele mesto! Za pfispeni Vojtecha Stranskeh0 najal si l\Ia
sek kewaunsky hotel a p'.lstil se se svymi 150 dollary do obchodu. Aby mohl 
hotel spravovat, ozenil se :3 Annon Kvapiloyou. Seznal vsak zahy, ze hospodsky 
obchod (s hotelem byl spojen hostinec) v novopecenem americkem mest(~ nepo
skytuje cloveku mnoho pfijemnostL Bylit' totiz--jak jsme uz puvedeli-y Ke
waunee a okoli usazeni kanadsti Francol1zi, kteH se zivili rybarstvim; ti pak b~'li 
velmi syarlivi a chapali se kazde prilezitosti, aby be 1l10hli s Cechy neb s Nell1ci 
v hospode poprat. Ky diy, ze se takovyto "obchod" l\faskovi v brzku zhnusil. 
Po desiti meslclch obchodll toho zanechal a koupil s V. Stransk$'ffi lekar~u, spo-
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jenou se smíšeným obchodem. Zárove byl Mašek iistanoveu "poštmistrem" v

Kewaunee. Neteba podotýkati, že "smíšený obchod," jak se s rznými jeho for-

mami v nov založených amerických mstekách setkáváme, byl Maškovi za-

mstnáním úpln novým, ale vtipná hlava a pilná. ruka vpraví se do všeho. V
nemnoha nedlích vyhotovoval ]\Iašek už "recepty" "lékae," do Kewaunee do-

jíždjícílio, vážil kávu, stihal kartouny, prodával boty a stevíce, registroval

psaní—zkrátka byl všeobecn prakticky užiteným lenem spolenosti lidské v-,

bec a "kyváské" zvlášt. Po roce vykoupil podíl svého spoleníka V. Strán-

ského a pokraoval v obchodu sám. Ve dvou létech rozšíil psobnost' svoji ob-

chodem devaským. Kupoval prahy, šindel, kru a posílal je po plaehetních

lodích do Chicaga a Milwaukee. Obchod jeho vzkvétal rychleji, než pibývalo

kapitálu; a proto Mašek spojil se s bohatou firmou Hitchcook & sp., koupil pí-

stavišt v Kewaunee a zídil ješt jedno šest mil od Kewaunee, kdež založil ob-

chodní filiálku. V nkolika létech pevzal podíl spoleníka svého, "W. D. Hitch-

cooka, koupil velkou prostoru les v okresu Doo, ve Wisconsinu, stavl pla-

chetní lodi a vedl obchod ve velkém. Roku 1888. založil s nkolika obany ban-

kovní obchod, který zdárn prospíval. Eoku 1891. však nastydl na cest z wis-

consinských les a od té -loby churavl, takže se musel obchodu vzdáti. Na to

trávil zimy v jižní Kalifornii a léta v Kewaunee.—Pi nedávné své smrti uinil

znané odkazy národním úelm.

Jiným chvaln známým osadníkem v Ke\^'*^unee byl Jan Karel, jenž vy-

nikl zvlášt na kolbišti politickém.

Narodil se 29. bezna r. 1851. v Nmecké Bízi u Plzn, kde vystudoval

vyšší gymnasium. Pibyv r. 1868. do Ameriky, usadil se nejdíve v Carltonu,

ve Wisconsinu, kde mu staiký Dr. Chládek—tehdejší doby usedlý v Kewau-
nee—opatil místo prodavae v kupeckém závodu firmy Dean a Taylor. Roku
1869. najala jej firma Slaason, Grimmer a sp. v Kewaunee, jež mla tam velký

kupecký krám a pilu. Pracoval v obchod tom až do r. 1871., kdy odsthoval se

do Schuyler v Nebrasce, a vstoupil tam ve spolek s obchodníkem Františkem

Foldou, dnes již zemelým. Vrátil se však r. 1874. do Kewaunee a ml tam hotel

do r. 1876., kdy založil tamtéž první bankovní obchod a zárove zastával úad
smírího soudce. Roku 1878. složil zkoušku právnickou a zvolen byl do záko-

nodárný státu "Wisconsinu. R. 1881. pro špatné zdraví vzdal se bankovního ob-

chodu v Kewaunee a pesthoval se s rodinou, sestávající z manželky a tí dítek,

do ech, kde první rok žil v Plzni a druhý v Praze. Tam však v dubnu r. 1883.

zemela mu manželka, kterou pochoval na Olšanském hbitov; pozdji však

pozstatky její uložil v Náprstkové rodinné hrobce. R. 1883. vrátil se s dítka-

mi do Ameriky a v Algom ve Wisconsinu provozoval právnickou prakci. R.

1888, založil s Václavem Kašparem první eskou banku v Chicaga pod jménem
"Kašpar a Karel" a setrval tam do r. 1893., kdy presidentem Clevelandem usta-

noven byl konsulem v Praze; po té V3'^mnil si místo s Karlem Jonášem a stal se

generálním konsulem v Petrohrad.

Po návratu do Ameriky stal se sekretáem pojišovací spolenosti

"United American Fire Company" v Milwaukee, první to spolenosti toho dru-

hu v Americe s eským kapitálem. Nyní mešká v Denver, v Coloradu.

—
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jenou S8 snuscnfrm obehodem. Z[ll'ovell byl l\Iasek ustanovcn "1)0stmistrem" v 
Kewaunee. Nctl'-eba poclotylmti, ze "smiseny obchod," jak se s l'ihnf'llli jeho for
lllalllj v nOVe zalozenfrch ameriekf'ch lllestcekach setk£l;V[lme, byl ::\Iaskovj za
mestn{mim llplne nov}'m, ale vtipn[t h1ava a pilntI, l'uka vpravi se do vseho. V 
nemnoha lledeHeh vyhotovoval ::Hasek nz "l'ecepty" "lekai\," clo Kewaunee do
jizdejieiho, vuzU kavn, strihal kartouny, prodaval boty a sHevic:c, registroval 
psani-zkr[ttka byl vseobecne prakticky uzitecnf'm c1enem spolecnusti lidske vu
bec a "kyvallsh:e" zv1aste. Po roce vykonpil podn syeho spolecnika V. Stran
skeho a pokracoval v obchoclu s5m. Vo dYOil letuch rozsiril pi'lsobllost' svoji ob
chodem drevarskf'TIl. Kupoval prahy, sjnde1, ki'll'u a posHal je po plachetnieh 
lodieh do Chicaga a l\IHw~~l1kee. Obchod jeho vzkvetal rychleji, lll'Z pribyvalo 
kapitalu; a proto l\Iasek spojil se s bobaton firmoll IIitehcook & 5p.~ koupil pfi
staviste v Kewaunee a zHelil jeste jedno sest mil oel Kewannee, kdel. za10zU ob
chodni filiftlkn. V nekolika letech prevzal podil .3polecnika sveho, ,y, D. Hitch
cooka, koupH 1'elkou prostorn le8{1 v (Jkresn Door, ve ,Visconsiull, sta vel pla
chetnilodi a vedl obehod ve velkelll. Rokn 1888. zalozil s lleko1ika ubcany ban
kovni obchod, ktery zdarne prospival. Roku 1891. vsak nastyel1 na ceste z wis
eonsinskych le811 a od te 'loby chnrave1, takze se musel obdlOdn vzelftti. ~a to 
travil zjmy v jizni Kalifornii a leta v Kewaunee.-Pfi ncdavne sve smrti neinil 
znacne odkazy naroclnim l!cellull. 

Jjnym c1lValne znamf'lll osadnikem v Kewaunee byl Jan Karel, jenz vy-
nikl zvlaste na kolbjsti politickem. . 

Narodil se 29. brezna r. 1851. v Nemeeke BHzi u Plzne, kde vystndova:l 
vyssi gymnasium. PribYif r. 1868. do Ameriky, usadil se nejdHv8 v Carltonu, 
ve Wisconsinu, kde mn staricky Dr. Chladek-tehdejsi doby nseellf v Kewau
nee-opatril misto proc1avace v knpeeJ\:em za,vodn firmy Dean a Trtylor. Roku 
1869. najala jej firma Slauson, Grimmer a sp. v Kewaunee, jez me1a tam velky 
kripeeky kram a piln. Pr'lCoval v obchoc1e tom az do r. 1871., kdy odstchoval se 
do Sehuyler v Nebrasce, a vstoupil tam ve spolek S obehudnikem Fl:antiskem 
Foldou, dues jiz zemrelYm. Vratil se viSak r. 1874. do Kewaunee a mel tam hotel 
do r. 1876., luly zalozil tamtez prvni bankovni obchod a zaroven zasb1val llrad 
smireiho sundce. Rokn 1878. slozil zkonskn pravnickon a zvolen byl do zako
nodarny ~tatu Wisconsinu. H. 1881. pro spatne zdravi vzdal se bal1kovniho ob
chodn v Ke"waunee a prestehoval se S rodinou, sestavajici z mahzelky a tri ditek, 
do Ceeh, kde prvni rok zil v Plzni a drnhy v Praze. Tam vsak v dnbnn r. 1883. 
zemrela mu manzelka, kterou poehoval na Olsallskem hl'bitove; pozdeji vsak 
pozllstatky jeji ulozil v Naprstkove rodinne hrobc8. n. 1883. vn1til se s ditlm
mi do Ameriky a v Algome ve Wiseonsinu provozoval pravnickoll prakci. R. 
1888. zalozil s Vaclavem Kasparem prvni ceskon bankn v Chieagn lJod jmenem 
"Kaspar a Karel" a setrval tam do r. 1893., kdy pl'esidenteIll Clevelandem nsta
noven byl konsulem v Praze; po te vymenil si mbto s Karlcm Jonasem a stal se 
generalilim konsulem v Petrobrac1e. 

Po navratu do Ameriky stal, se sekretafem pojist'ovaci spolecnosti 
"United American Fire CJmpany" v l\[ilwaukee, prvni to spoleenosti tobo dru
bu v Americe s ceskym kapltalem. Nyni meska v Denver, v Coloradl1.-
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Pilností, piiulivostí a energií dodlal se Karel nejenom jmní, ale i

estného postavení mezi svými sourodáky a zajisté byl by se dopracoval ješt

vtších úspch, kdyby zhoubná nemoc sil jeho nepodkopávala.

Syn jeho Jan je právníkem v Milwaukee, druhý, Vojtch, pokladníkem

ve státní bance v Kewaunee a nejmladší dcera Flora vnovala se uitelství v

Milwaukee, Oba synové byli již zvoleni za poslance do zákonodárný ve Wis-

consinu. —•

—
-0-

KATOLITÍ ECHOVE V KEWAUNEE.

První eský knz, jenž do Kewaunee zavítal, byl P .Josef Malý.

V advente r. 1857. sloužil první mši svatou ve francouzské chýši u jezera

michiganského, na jehož behu Kewaunee založeno bylo. Ped ním však dochá-

zel tam nmecký knz, zvnlý P. Karel Smedding, první missioná v tchto

krajinách.

Roku 1860. koupili tamní katol. obané farní dm a poali i^i stavt dev-
ný kostel ; dokonili jej r. 1863. Dne 26. ervence téhož roku sloužena v nm
první mše sv. nmeckým knzem, dnes rovnž již zemelým, P. Františkem X.

Hallerem.

Prvním tam usedlým knzem byl Nmec, zesnulý již P. Bedich Stein-

T(V'ick. který spravoval osadu sv. Ržence od r. 1864. do r. 1868. Roku 1866. za-

poal se stavbou katol. školy. Nástupcem jeho stal se P. Jos. Malý, jenž psobil

v Kewaunee až do r. 1870.

Po jeho odchodu ujal se správy tamní katol. obce Nmec z ech, P. Jií

Brunner, jenž dostavl školu a zaal v ervnu r. 1879. se stavbou nového, vtšího,

cihlového kostela, který dostavn byl v srpnu r. 1884. a 5, íjna téhož roku bi-

skupem Frant. X. Krautbauerem z Greenbay vysvcen byl.

V ervnu roku 1887. nastoupil na místo P. Brunnera P. Pívozník, jenž

spravoval osadu až do íjna r. 1888. a kostel dal vymalovat.

Po nm stal se tam duchovním správcem P. Josef Kirpal, Nmec z ech,

ale jazyka eského zcela mocen. P. Josef Kirpal se narodil r. 1844 v Unín
(Hohenstein) v echách, Gymnasium studoval v Praze, na Malé Stran; filo-

sofii v Prešpurku a bohosloví v Inšpruku. Psobil dlouhá léta v Uhrách a pi-

byl v létech osmdesátých do Ameriky, Nyní je tento v Kewaunee na odpoinku

a osadu ídí P. Václav Kubale, rodem z Reedsville, v okresu Manitowoc, Vysv-

cen byl na knze v Greenbay 31. ervence roku 1904.

Nejstarším katol. spolkem v Kewaunee je nmecký spolek sv. Josefa.

Osada skládá se z nmeckých, eských a irských rodin. Školu spravují 4 sestry

de Notre Dáme a chodí do ní pes 100 dítek onch 3 národností.

Svobodomyslní echové poali v Kewaunee záhy pracovati, založivše r.

1863. "Slovanskou Lípu," která však r. 1866. zanikla. Roku 1868. však znovu

založena, vystavla si r. 1870. prostrannou, devnou budovu. Roku 1875. zalo-

žen v Kewaunee "Sokolský sbor Kewaunee," který r. 1877. pejal sí od "Slovan-

ské Lípy," jež pak nadobro zanikla.

Krom Sokola je tam ád "Kewaunee" (. S. P. S.), spolek "Bratí od

Krkonoš" (Z, , B. J.) a pvecko-dramatický sbor "Lýra."

Též tam vychází eský t3'denník "Kewaunské Listy," díve redigovaný
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Pilnosti, pl'icinlivosti a encrgii dodelal se Karel nejcnolll Jmem, ale i 
cestneho postaveni mezi sv~'mi sonrocluky a zajiste byl by se dopracoval jeste 
vetslch llSpecllll., kdyby zhoubna ncmoc sil jeho nepodkop{tVala. 

Syn jebo Jan je prl:lvnikem v l\Iihvaukee, drnhy, Vojtech, pokladnikem 
ve statni bance v Kewaunee a nejmlad~l dcera :B-'lora venovala ~e ncitelstvi v 
Milwaukee. Oba sYllove byli jiz zvoleni za poslance do zukonochirny ve Wis
consinu. --

---------0---------
KATOLICTi CECHOVE V KEWAUNEE. 

Prvni cesky knez, jenz do Kewaunee zavital, byl P .Jusef lVIalY. 
V advente r. 1857. slouzil prvlll 1118i svatou ve franconzske chysi u jezera 

michiganskeho, na 3ehoz bfehu Kewaunee zalozeno bylo. Pred nim vs~k docha
zel tam nemecky knez, zvecnelfr P. Karel Smeddillg, prvnl missionar v tecbto 
krajinach. . 

Roku 1860. koupili tamni katol. obcane farni dl'Ull a pocali 3i stavet dreve
nv kostel; dokoncili jej 1'. 1863. Dne 26. cerven~e tehoz roku slouzena v nem 
p~vni mse sv. nen~eckym knezem, dnes 1'oynez jiz zemre'lym, P. Frantiskem X. 
Rallel'em. 

Prvnim tam usedlym knezem byl Nemec, zesnul~r jiz P. Bedfich Stein
"wick. kter~r spravoval osadn sv. Rl'lzence od r. 1864. do r. 1868. Roku 1866. za
pocal se staYbou kato1. skoly. Nastupccm jeho stal se P. Jos. l\1:aly, jenz Pllsobil 
v Kewaunee az do r. 1870. 

Po jeho odchodu ujal se spravy tamn! kato1. obce Nemec z. Cech, P. Jifi 
Brunuer, jenz clostavel skolu a zacal v cervnu r. 1879. se sta vbou noveho, vetsiho, 
cihloY(~ho kostela, ktery clostaYen byl v srpnu 1'. 1884. a 5. Hjna tellOz roku bi
skupem Frant. X. Krautbauerem z Greenbay vysvecen by1. 

V cervllu roku 1887. nastoupil na mlsto P. Brunnera P. Pfivoznik, jellz 
spra voval osadu az do l'ijna r. 1888. a kostel dal vymalovat. 

Po nem stal se tam ducboynim spr~vcem P. Josef Kirpal, Nemec z Cech, 
ale jazyka ceskeho zcela mocen. P. Josef Kirpal se narodil r. 1844 v Uncine 
(Hohenstein) v Cechach. Gymnasium studoval v Praze, na Male Strane; filo
sofii v PresIJurkn a bohoslovi v Inspruku. Pusobil dIouha leta v Uhrach a pri
'byl v letech osmdesatych do Ameriky. Nynl je tento v Kewaunee na odpocinku 
a osadu Hdi P. Vaclav Kubale, rodem z Reedsville, v okresu :Manituwoc. Vysve
cen byl na kneze v Greenuay 31. cervcnce roku 1904. 

Nejstarsim kato1. ~polkem v Kewaunee je llemecky spolek sv. Josefa. 
Osada sklada se z nemeckyeh, ceskych a irskych rodin. Sk01n spravuji 4 sestry 
de Notre Dame a chod! do nl pres 100 diteh: onech 3 narodnosti. 

Svobodomyslni Cechove poeali v Kewaunee zahy pracovati, zalozivse r. 
1863. "Slovanskou Lipu," ktera vsak r. 1866. zanikla. Roku 18G8. vsak znovn 
zalozena, vystavela si r. 1870. prostrannou, drevellon budov~l. Roku 1875. zalo
zen v Kewaunee "Sokolsky sbor Kewaunee," ktery r. 1877. pfejal sin od "Slovan
ske Lip~r," jez pal\: nadobro zanikla. 

Krome Sokola je tam fad "Kewaunee" (C. S. P. S.), spolek "BratH od 
Xrkonos" (Z. C. B. J.) a pevecko .. dramatickY sbor "LSTa." 

TH tam vychazl cesky tfdennik "Kewaunske Listy," dHve redigovany 
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Jaroslavem V. Luákem. Vydavatelem tchto demokratických ao-vin je Josef

Jenda, jenž je založil r. 1892. Bývalý redaktor list tch, Jar. Luák, se narodil

11. listopadu r. 1846. v Mladé Boleslavi. Vystudoval tamní nižší reáiku, tehdy

ješt nmeckou a pak chodil do eského uitelského ústavu v Praze. Po té stal

se uitelem. R. 1881. pijel do Clevelandu v Ohio, kde byl úetním u "Dennice

Novovku" až do r. 1887. Potom založil v Clevelandu první eský denník, "e-
ské Noviny," jejž byl nucen pro nedostatek penz brzy zastaviti. Též byl re-

daktorem druhého denního asopisu "Clevelandských List," naež v lednu r.

1892. ujal se redakce zmínných "Kewaunských List." Od roku 1904. byl Jar.

V. Luák tajemníkem jednoty O. S. P. S., jejíž úadovna do konce rok 1909.

byla v St. Louis, Mo., a od té doby peložena byla do Chicaga, 111., kamž se

ze St. Louis i Luák odsthoval. —
Národní ruch v Kewaunee tak jako i v Manitowoe velice poklesl. Díve

pstovali tam divadla i pvecké zábavy (spolek "Lyra") ; když však vtšina bý-

valých harcovník sestárla, dorostu staly se tužby po národních ideálech vcí
neznámou. —

Msto Kewaunee má pes 1,800 nmeckých, eských a irských obyvatel.

Leží pi stejnojmenné ece, jež vtéká do michiganského jezera. Krom eského
parního mlýna, má eskou banku, dva pivovary a rzné eské i nmecké obcho-

dy
;

jest ilým, obchodním místem.

Další starou eskou osadou v okresu Kewaunee jest eská katolická osada

v ALGOMA (bývalé Ahnapee), kam pišly první eské rodiny r. 1855. a kde se

usadil : František Svatý, který též v Two Rivers ve Wisconsinu pebýval. Rov-

nž starým osadníkem v Algoma jest Alois apek, jenž se narodil r. 1833. v Na-

eradci v táborském kraji a do Wisconsinu pibyl r. 1858.

Roku 1863. vystavli si tam katolití echové malou kapli, kterou po pti
létech rozšíili a vží a zvonem opatili. Roku 1872. vystavli slušný kostel.

Kaple užívá se dnes za školu. Roku 1884. postaven pak dm pro školní sestry.

První missioná, jenž pibyl do tamní krajiny, byl dnes již zvnlý P.

Frant. Xav. Haller z Greenbay
;
po nm tam dojíždli: P. Aug. Lang a P. Josef

Malý, oba již zesnulí.

Prvním eským knzem, do Ahnapee r. 1877. dosazeným, byi Moravan P.

ToMáiš Spiina; zdržel se tam však pouze ti tvrt roku. Nástupcem jeho stal

se P. Vojtch Cipín. Nyní je duchovním správcem v Algom P. Vilém Kraemer.

Nádherný chrám Pán, zasvcený Nep. Po. Panny Marie a úhledná zdná fara

jsou pomníky piinlivosti P. V. Kraemera, v Algoma, Wis. Jeho 251eté pso-
bení v esko-katol. osadách ve Wisconsinu bylo pro n požehnáním.

—

Do esko-katol. školy chodí 110 dítek, které vyuují ti sestry ádu sv.

Františka.

Katolických spolk je tam asi deset—svobodomyslných—žádný.

—

Obyvatelstvo msta Algoma (1,738 obyvatel) skládá se z Nmc, ech,
Iran, Amerian a Francouz (Belgian, Vlám a Valon). ech je tam
tvrtina.

Taktéž r. 1855. poali se eští vysthovalci usazovati v krajin, kde je dnes

osada SLOVAN a vesnice CASCO. Pocházeli vtšinou od Domažlic a již r. 1858.

založili tam eský hbitov a r. 1866. dostavli ve Slovanu devný katol. kostel,
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Jaroslavem V. Luihlkem. Vydavatclem techto clemokratickych novin je Josef 
Jencla, jenz je zalozil r. 1892. Byvaly reclaktor listii tech, J:u·. LUllak. se narodil 
11. listopadu r. 1846. v 1\Hade Boleslavi. Vystudoval tamni nizsl realku, tehdy 
jeste nemeckou a pak chodil do ceskeho ucitelskeho uEltavu v Praze. Po te stal 
se ucitelem. R. 1881. prijel do Clevelandu v Ohio, kde byl 11cetnim u "Dennice 
Novoveku" az do r. 1887. Potom zalozil v Clevelandu prvni cesky dennik, "Ce
ske Noviny," jejz byl nucen pro nedostatek penez brzy zastaviti. Tez byl re
daktorem druheho denniho casopisu "Clevelandskych Listu," nac(';z v leclnu r. 
1892. ujal se redakce zminenych "Kewaunskych Li::;tu." Od roku 190:1:. byl Jar. 
V. Luihlk tajemnikem jeclnoty C. S. P. S., jejiz uradovna do koncc roku 1909. 
byla v St. Louisu, 1\'10., a od te doby prelozena byla do Chicaga, Ill., kamz se 
ze St. Louisu i Luii{lk odstehoval. -

Narodni ruch v Kewaunee tak jako i v 1\Ianitowoc velice poklesl. Drive 
'Pestovali tam di,vadla i pevecke zabavy (spolek "Lyra") ; kdyz vSilk "',retsina by
valych harcovniku sestarla, dorostu staly se tuzby po narodnich idealcch veci 
neznamou. -

l\iesto Kewaunee ma pres 1,800 nerncckych, ceskych a irskych obyvatelu. 
Lezi pE stejnojmenne rec8, jez vteka do michiganskeho jezera. Krome ceskeho 
pamilio mlyna, rna ceskou banku, dva pivovary a ruzne ceske i nemecke obcho
dy; jest cilym, obchodnim mistem. - -

Dalsi starou ceskou osadou v okresu Kewaunee jest ceska kuto]icka osada 
v ALGOMA (byvale Ahnapee), kam prisly prvni ceske rodiny r. 1855. a kde se 
usadil: Frantisek Svaty, ktery tez v Two Rivers ve Wisconsinu prebyval. Rov
nez starym osadnikem v Algoma jest Alois Capek, jenz se narodil 1'. 1833. v Na
ceradci v taborskem kraji a do \Visconsi~u pribyl r. 1858. 

Roku 1863. vystaveli si tam katolicti Cechove malou kapli, kteron po peti 
letech rozsirili a vezi a zvoncm opatrili. Roku 1872. vystaveli slu8ny kostel. 
Kaple nziva se dnes za skolu. Roku 1884. postaven pak dum pro skolnl sestry. 

Prvni missionar, jenz pribyl do tanmi krajiny, byl clnes jiz zvecnely P. 
Frant. Xav. Haller z Greenbay; po ncm tam dojizdeli: P. Aug. Lang a P. J·osef 
l\:faly, oba jiz zesnulL 

Prvnim ceskym knezem, do Ahnapee r. 1877. closazenym, byll\Iorayan P. 
Tobias Spunaf; zddel se tam vsak pouze Hi ctvrte roku. Nastnpcem jeho stal 
se P. Vojtech Cipin. Nyn! je duchovnim spravccm v Algome P. Vilem Kraemer. 
Nadherny chram P{me, zasveceny Nep. Poc. Panny :l\Iarie a 11hledua zdena fara 
jsou pomlliky pricinlivosti P. V. Kraemera, v Algoma" Wis. J clIo 25lete puso
beni v cesko-katol. osadach ve Wisconsinu bylo pro ne pozc!m[mlm.-

Do cesko-katol. skoly chodi 110 ditek, ktere vyucuji tri sL;:;try radu sv. 
Frantiska. 

Katolickych spolkil je tam asi deset-svobodomyslnS'ch-zadnSr
.

Obyvatelstvo mesta Algoma (1,738 obyvatel) skI ada se z NemCll, Cechii, 
Ircanu, Americanil a Francouzll (Belgicanfl, Vlamil a Va]onll). Cechu je tam 
ctvrtina. - -

Taktez r. 1855. pocali se cest! vystehovalci nsazovati v krajine, kde je dnes 
osada SLOVAN a vesnice CASCO. Poch{lzeli vetSinou od Domazlic a jiz r. 1858. 
zalozili tam cesky hrbitov a r. 1866. dostaveli ye Slovanu c1feveny katol. kostel, 
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u nhož dnes stojí fara, pošta, škola, obchod se smíšeným zbožím ,kovárna, nko-
lik usedlostí a jin3'ch budov.

Dne 24. íjna r. 1900. b.yl však vj^svcen nový kostel v Casco, 3 míle od

Slovana, a lenové obce Nejsvtjší Trojice ve Slovanu, mli chodit k službám

Božím do Casco, jež má 300 obyvatel a leží na dráze. Starý kostel ve Slovanu

pak zaven. Za píinou zachránní staré osady té, která zavením kostela

chtla odpadnout a pidat se k eským episkopálm, byl na pímluvu P. Vojt-
cha Cipína a osadník u biskupa v ervenci r. 1903. kostel zase oteven a Slovan

stal se missií, náležející ku Cascu. Je tam nyní kostel zasvcený sv. Vojtchu,
k nmuž náleží 50 eských rodin.

Nejdíve dojíždl do Slovana P. Josef Malý; potom dosluhovali tam fran-

couzští knží, po té dnes již zemelý P. Jan Vídenka z Luxenburgu v okresu Ke-
waunee.

Roku 1881. pevzal pak správu obce Nejsvtjší Trojice P. Vojtch Ki-
šan, jenž se narodil v únoru r. 1839. v Pechovieích u Volyn. Studoval gy-

mnasium v Budjovicích a v Písku
;
po té se odebral do semináe do Prahy a po

dvou létech odešel do Krakova, kde studoval jako externista. Opastiv semi-

ná, stal se uitelem v Moellersdorfu v Rakousích. Od roku 1870. až do roku
1879. byl úedníkem u dráhy Františka Josefa, potom se odebral do Ameriky,

kde pímluvou dnes zvnlého P. Leo Suchého v Milwaukee byl opt pijat do

semináe v St. Francis, kde byl r, 1881. na knze vysvcen. První jeho místa

bylo Slovan, odkudž se odebral do Stangelville v okresu Kewaunee, kde pobyl

4 léta. Potom psobil v Seymour, ve Wisconsinu, odkudž na poátku listopadu

r. 1889. vrátil se opt do Slovanu. Psával pkné básn do "Blahovesta."

Roku 1884. dosazen do Casco P. Ignatius Lager, který 14. dubna 1885.

opustil osadu a 14. záí stal se jeho nástupcem P. Josef Malý, který tam setr-

val až do 10. listopadu r. 1887. Od té doby až do 1, ervna r. 1889. obsluhována

byla tamní obec bu z Kewaunee anebo z Algoma, ze sousedních to eských
osad. —

Od 6. ervna r. 1889. až do 27. záí téhož roku spravoval obec P. Václav
Z, Kozelka. Na to ustanoven faráem podruhé, jak již uvedeno, P. Vojtch Ki-
san a setrval tam až do své smrti. Umel 9, bezna r. 1890. a 11. téhož msíce
pochován byl P. Vojtchem Cipínem, dkanem z Algoma, Wis., za assistenee

etných knží na hbitov osady Nejsvtjší Trojice, pro kterou jako fará mnoho
vykonal.

Dne 5. listopadu r. 1891. pevzal duchovní správu v Cascu P. František

Kolá a setrval tam až do 16. února 1896. Po nm tam byl krátký as—až do

7. dubna 1897.—P. Fr. Vindiš, a pak P. Václav Koerner. Tomuto naídil biskup,

aby se snažil postavit pro osadu nový chrám Pán a to na starém míst ve Slo-

van.

Po delší snaze a horlivé práci, nemoha osadníky ku stavb nového ko-

stela nadchnouti, zklamán opustil osadu a odebral se na nové psobišt.

Po krátkém bezvládí ustanoven tam P. Xaver Till faráem, ale nezstal
v osad té dlouho. Po nm tam pišel P. František J. Budzikovski, polský

knz, ale i ten po krátkém pobytu opustil onu osadu.
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u nehoz dnes stoji fara, posta, skola, obchod se smisenym zbozim ,kovarna, neko
Iik usedlosti a jinfrch budov. 

Dne 24. Hjna r. 1900. byl v~ak vysvecen novy kostel v Casco, 3 mile od 
Slovana, a clenoye obce Nejsvetejsi Trojice vc Slovanu, meli chodit k sluzbam 
Bozim do Casco, jez ma 300 obyvatel a lezi na draze. Stary kosttI ve Slovanu 
pak zavren. Za pHcinou zachraneni stare osady te, ktera zavren;m kostela 
chtela odpadnout a pridat se k ceskfrm episko'pallul1, byl na pHmluvu P. Vojte
cha Cipina a osadnikll u biskupa v cervenci r. 1903. kostel zase otevren a Slovan 
stal se ll1i~sii, nalezejici ku Cascn. J e tam nyni kostel zasv~ceny sv. Vojtechu, 
k neml1z nalezi 50 ceskych rodin. 

NejdrIve dojizdel do Slovana P. Josef l\laly; potom dosluhovali tam fran
couzst! kneZi, po te dnes jiz zemrelfr P. Jan Videnka z Luxenburgu v okresu Ke
waunee. 

Roku 1881. prevzal pak spra:vu obce Nejsvetej;;;i Trojice P. Vojtech Kri
st'an, jenz se narodil v unoru r. 1839. v Prechovicich u Volyne. Stlldoval gy
mnasium v Budejovicich a v~ Pisku; po te se odebral do seminare do Prahy a po 
dvou letech odesel do Krakova, kde studoval jako externista. Opustiv semi
n·ar, stal se ucitelem v l\Ioellersdorfl1 v Rakousich. Od roku 1870. az do roku 
1879. byl llrednikem u drahy Frantiska Josefa, potom se odebral do Ameriky, 
kde pHmluvou dnes zvecneleho P. Leo Sucheho v l\1ilwaukee byl opet pfijat do 
seminare v St. Francis, kde byl r. 1881. na kn€ze vysvecen. Prvlli jeho misto 
bylo Slovan, ,0dkuc1z se odebral do Stangelville v okresu Kewaunl3e, kde pobyl 
4 leta. Potom pusobil v Seymour, ve Wisconsinu, odkudz na pocatku listopadu 
r. 1889. vratil se opet do Slovanu. Psaval pekne basne do "Blahovesta." 

Roku 1884. dosazen do Casco P. Ignatius Lager, ktery 14. dubna 1885. 
opustil osadu a 14. zaH stal se jeho nastupcem P. Josef l\Ialy, kterfr tam setr
val az do 10. listopadu r. 1887. Od te doby az do 1. cervna r. 1889. obsluhovana 
byla tamni obec bud' z Kewaunee anebo z Algoma, ze sousednich to ceskych 
osad. -

Od 6. cervna r. 1889. az do 27. zarI tehoz roku spravoval obec P. Vaclav 
Z. Kozelka. Na to ustanoven fararem poc1ruhe, jak jiz uvedeno, P. Vojtech Kfi
st'im a setrval tam az do sve smrti. Umrel 9. brezna r. 1890. all. tehoz mesice 
pochovan byl P. Vojtechem Cipinem, dekanem z Algoma, Wis., za assistence 
cetnych knezi na hrbitov osady Nejsvetejsi Trojice, pro ktel'ou jako farar mnoho 
vykonal. 

Dne 5. listopadu r. 1891. prevzal dnchovni spravu v Cascu P. Frantisek 
Kolar a setl'val tam az do 16. unora 1896. Po nem tam byl kratky cas-az do 
7. dubna 1897.-P. Fr. Vindis, a pak P. Vaclav Koerner. Tomuto naHdil biskup, 
aby se snazil postavit pro osadu novy chram Pane a to na starem miste ve Slo
van. 

Po delsi snaze a horlive praci, nemoha osadniky ku stavbe noveho ko
stela nadchnouti, zklaman opustil osadu a odebral ~e na novepusobiSte. 

Po kratkern bezvla~li ustanoven tam P. Xaver Till fararem, ale nezustal 
v osade te c11ouho. Po nelll tam prisel P. Frantisek J. Budzikovski, polsky 
knez, ale i ten po kratkem pobytu opustil onu osadu. 
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V tomto ustaviném stídání se duchovních správc a neklidu utvoily se

v osad dv strany. Jedna si pála postavení nového chrámu Pán na staréni

míst ve Slovan, kdežto druhá chtla ho míti ve vzdálenosti tí mil—v Caseo.

Na podnt nkolika osadník svolala strana protivná schzi v Casco, pítomní
zvolili výbor, který poslán k biskupovi se žádostí, «by rozhodl, kde se má nový
chrám Pán stavt a zárove pedkládali a vysvtlovali výhody nového místa
oproti starému. Biskup si vyžádal as na uváženou a po všestranném prozkou-
mání tch záležitostí, po zralém uvážení vci a po vyslechnutí obou stran rozhodl
se pro místo nové, ti míle od Slovan vzdálené—pro Casco.

P. EMANUEL KABÁT,
fará v Casco, Wis.

Na to ustanoven P. Emanuel Kabát faráem ve Slovan a poven úkolem
velice obtížným: postavit pro osadu Nejsvtjší Trojice nový kostel a faru na
novém míst v Casco. To stalo se dne 8. kvtna roku 1899. na pání biskupa
Messmera.

Za rok kostel byl postaven a v druhém roce nová fara nákladem asi 11

tisíc dollar.

Po tyleté krušné práci opustil P. E. Kabát osadu, jež mla pouze $2,300

dluliu. Nástupcem jeho se stal P. Vojtch Cipíu a sice od 12. ervence r. 1903.

až do msíce íjna roku 1905. Na to ustanoven tam P. St. V. Stefaniak, Polák,

ponvadž eského knze nebylo. Po krátkém ase opustil osadu, naež tam pi-
šel Nmec, P. Jan Rohlinger, který po osmi msících byl povolán jinam a na
místo jeho zase dosazen dívjší duchovni správce, P. Emanuel Kabát, dne 2.

dubna r. 1907.

Osada Casco ítá pítom asi 80 rodin. Má pkný pozemek, rozsáhlý
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V tomto nstavi~l1em strid[mi se dn'CllOvnich spravcll a neklidn ntyoEly sc 
v osade dYe strany. J edna si pI'illa postaveni lloveho chramn Pane na stal'eni. 
miste ve Slovan, kdezto jrllh{l chU~la ho miti ve vzdalello::;ti tff mil-v Casco. 
Na podnet llekolika osadnilnl svolala strana protivna sclnlzi v C.1SCO, prHomni 
zvolili v)'b0r, ktory poslim k bisknpovi se zclc1osti, (,by rozhodl, kd~ sc mit novy 
chram Pane stavet a zarovdl proc1klclclali a vysvetlovali yyhoc1y novello mista 
oproti staremu. Bisknp si vyzac1al eas na nvazonou a po vsestrannem prozkou
mimi tech zalezitosti, po zralem uvazcni veci a po vysleclmuti ohou stran rozhodl 
se pro mlsto nove, tr-i mile od Slovan yzelalclle-pro Casco. 

P. IDMANUEL KABltT, 
farM' v Casco, 'Vis. 

Na to ustanoven P. Emanuel Kabat farM'em ve Slovan a pover'en ukolem 
velice obtlznym: postavit pro osadn Nejsvetejsl Tl'ojice novy kostel a faru na 
novem miste v Casco. To stal0 se dne 8. kvctna 1'okn 1899. na pran! biskupa 
~Iessmera. 

Za rok kostel byl postaven a v drnhem roce novil f::tra n{l1dac1em asi 11 
tislc dollari't. 

Po etyrIct6 k1'1.1Hn6 praei opnstil P. B. Kabat osaelu, jcz mela ponze $2,300 
dlnll11. Nastupcem jeho se stal P. Vojtech Cipin a sice oel 12. eervence r. 1903. 
az do mesice }'ijna rokll ] 905. Na to ustanOY0n tam P. St. V. Stefaniak, Polak, 
ponevaelz ceskeho kneze l1cbylo. Po kratkem case opnstil osndn, naecz tam pri
sel Nemec, P. Jan Rohlinger, ktery po osmj meslclch b~'l povolan jinam a na 
IDisto jeho zase dosazen cU'ivejsl dllCllOYlli spr{lvce, P. Emannel Knbitt, dnc 2. 
dubna r. 1907. 

Osada Casco eita pr'home asi 80 rodin. ~Ia pekny POZ0111Ck, rozsahly 



Stát Wisconsin. 489

hbitov, nový cihlový, uvnit umleckou malbou a pknými oltái vyzdobený a

zaízený chrám Pán, výstavnou faru a je tém bez dluhu.

P. Emanuel Kabát, fará obce Nejsv, Trojice v Casco, Wis., narodil se

roku 1864. v townu Kossuth, Manitowoc Co., Wis., z chudých rodi Byl nej-

starším z pti syn a musel pracovati na 40akrové farm až do 17 let. V zim
jako hoeli navštvoval obecní školu. Po 17. roku se rozhodl jíti na studia s tím

pedsevzetím státi se knzem.

Na radu místního faráe odešel studovat na Kalvárii, blíže msta Fond
du Lac, Wis., ku Kapucínm, kde se piln uil pt let. Po pedbžném studiu

na Kalvárii odebral se do semináe St. Francis, blíže Mihvaukee. Po "ukone-

ných studiích vysvcen byl r. 1892. biskupem dioecese green-bayské, S. G. Mess-

merem, na knze. Od toho asu horliv psobí mezi svými rodáky v dioecesi

Green Bay již pes 17 let.

V osad té jest více Cech než Nmc a Ir. Jest tam pouze jeden spolek

svobodomyslný a to spolek "Vrnost' " (Z. . B. J.) ; katolických spolk je tam
však nkolik.

Asi 5 mil východn od Slovana je vesnika ALASKA, nmeeko-irsko-e-

ská missie
;

jest tam však pouze nkolik eských rodin.

Do okolí toho pijeli první eši r. 1856. a r. 1876. postavili spolen s Ira-

ny a Nmci katol. kostel, do nhož z poátku dojíždl knz ze Slovana, pozdji

však pipadla Alaska ke Kewaunee. ^

8 až 9 mil jižn od Slovana je poštovní místo NORMAN, kde vystavn
eský katol. kostel r. 1864. Roku 1867. vystavna fara. P. Vojtch Cipín byl

prvním duchovním správcem osady sv. Josefa v Norman. Spravoval tamní obec

od r. 1873. až do r. 1878. Po nm tam psobilo ješt nkolik eských knží. Ny-
ní je tam faráem P. Vincenc Herback.

K osad sv. Josefa v Norman pináleží asi 110 rodin, z nichž menší ástka
jest nmecké národnosti. — Nejstarším spolkem je tam spolek sv. Václava.

Další osadou eskou v okresu Kewaunee jest msteko STANGELVILLE,
ležící v townu Franklin.

Roku 1855. zakoupil pozemek v obvodu nynjší osady sv. Vavince ve

Stangelville první eský vysthovalec, píchozí od Domažlic v Cechách, Jan

Mach starší, za nímž v píštích létech z téže krajiny vtší poet pisthovalc v

jeho sousedství se usazoval. Roku 1862. poalo se jtdnati o zbudování katol. ko-

stela, k emuž skuten pikroeno úastenstvím 24 rodin roku 1864., a stavba

téhož roku zhruba dokonána. Na improvisovaném zde oltái konávali mši sv.

tehdejší eští knží : P. Augustin Lang, P. Gedeon ]\Iazánek a P. Josef Malý,

velezasloužilý to missioná, o nmž již díve jsme psali.

Roku 1873. zavítal do Ameriky, jak výše uvedeno, novosveený eský
knz, P. Vojtch Cipín, který sídle v osad sv. Josefa v Carlton, odtud v ducho-

vních potebách obsluhoval eské osady okolní, mezi nimiž byla i osada sv. Va-
vince. Tento nahradil zatímní oltáík v kostele prací svých dovedných rukou,

vkusn a pevn zbudovaným, oltáem, zdobeným ezbami v pebohatém slohu

renaissanním.

Roku 1876. poato budováním prostého obydlí pro knze ; avšak dokon-

ení téhož, jakož i vnitní úprava kostelíka dovršena teprve až roku 1883., kdy
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hrbitov, noyy eihlovfr, uvnitr umeIeekou malbon a pelmymi oltid'i vyzdobeny a 
zarizeny chr{un Pline, vf'staYllOU faru a je temer bez dluhu. 

P. Emanuel KabM" farar obee Nejsv. Trojiee v Casco, 'Vis., naroc1il se 
roku 1864. v townn Kossuth, :Manitowoe Co., 'Vis., z chudyeh rodicll Byl nej
starsim z peti SY1111 a lllllSe! praeovati na 40akrove farme az do 17 let. V zime 
jako hoch navstevoval obeen! skoln. Po 17. roku se rozhodl jiti na stuc1ia s tim 
prec1sevzetim stati se knezem. 

Na rac1u mistniho fara.re odesel studovat na Kalval'ii, blizc mesta Fond 
du Lac, Wis., kn Kapnclnlull, kc1e se pilIle neil pet let. Po prec1beznem studiu 
na Kalvarii odebral se do semillC:lre St. Francis, blize Milwaukee. Po ukonce
nyeh stndlich vysvecen byl r. 1892. bisknpcm c1ioecese grecn-bayskc, S. G. jless
merem, na kneze. Od toho casu horlive ·pi'lsobi mczi svf'l1li " 1'0cHiky v dioecesi 
Green Bay jiz pres 17 let. 

V osade te jest "dee Ceehu nez ~emcl1 a !ru. Jest tam ponz~ jeden spolek 
svobodomyslny a to spolek "Vernost''' (Z. C. B. J.); katoli~kych spolln'l je tam 
vsak nekolik. - -

Asi 5 mil v)rchodne od Slovana je vesnicka ALASKA, nel1lecko-irsko-ce
ska missit; jest tam vsak ponze nekolik ceskych rudin. I 

Do okoli toho pfijeli prvni Cesi r. 1856. a r. 1876. postavili 3po1ecne s Irca
ny a Nemci katol. kostel, do nehoz z pocatkn dojizdel knez ze SluYana, pozdeji 
vsak pfipadla Alaska ke Kewaunee. ~ -

8 az 9 mil jizne od Slovana je postovni mi8to NORMAN, kc1e vystaven 
ceskY'katol. kostel r. 1864. Rokn 1867. vystayena fara. P. Vojtech Cipln byl 
prvnim ducho'Ynim spl'avcem osady sv. Josefa v Norman. Spravova1 tamni obec 
od r. 1873. az do r. 1878. Po nem tam pl1sobilo jeste nekolik eeskych knezl. Ny
ni je tam fararem P. Vincenc Herback. 

K osade sv. J osefa v Norman pfinalezi asi 110 rodin, l niehz mensi castka 
jest nemecke narodnosti. - Nejstarsim spolkem je tam spolek sv. Vaclava. - -

Dalsi osadou ceskou v okresUi Kewaunee jest mestecko STANGELVILLE, 
lezicl v townu Franklin. 

Roku 1855. zakonpil pozemek v obvodu nynej~i osady sv. Vayrince ve 
Stangel ville prvni cesky vystehoyalec, pHchozi od Domazlie v Ccchach, Jan 
l\1:ach starsi, za llimz v pfistich letech z teze krajiny vetsi pocet pristellOvalcu v 
jeho sousedstvi se 'Usazoyal. Roku 1862. pocalo se jtdnati 0 ~blldovani kato1. ko
stela, k cemnz skutecne pfikroceno ncastenstvim 24 rodin l'oku 1864.~ a stavba 
tehoz Toku zhruba dokonana. Na improyisovanem. zde oltari konayali lllsi sv. 
tehdejsl cest! knezi: P. Augustin Lang, P. Gedeon :Jlazanek a P. Josef l'Ialy, 
velezaslouzily to missionai-, 0 nemz jiz drive jsme psali. 

Roku 1873. zavital do Ameriky, jak vyse nvedeno, nOVOb\'eceny cesky 
knez, P. Vojtech Cipin, ktel'Y sidle v osade SV. Josefa v Carlton, odtud v dncho
vnich putrebaeh obslnhoval ceske osady okolnl, mezi nimiz byla i osada sv. Va
vfince. Tento nahradil zatimni oltarik v koste1e pracl sv)'ch dovcdnych rnkoll, 
vkusne a pevne zblldovanYm. 01tarel11, zdobenym rezbami v prebohatem slohu 
renaissancnim. 

Roku 1876. pocato budovanim prosteho ob~'dli pro kneze; avsak dokon
ceni tehoz, jakoz i vniHni nprava kostelika doyrsena teprye az ruku 1883., kdy 
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ustanoven sem byl za stálého duchovního správce horlivý kuz, P, Vojtch Kri-

st an, který pak blahodárn tam psobil, trpl a pracoval až do poátku roku
1887., kdy odebral se do Alexian liospitalu v Chicagu léit oteseného zdraví.

Vrátiv se odtud nedosti zotaven, soudil, že není dostateným psobiti v obtížné,

rozlehlé osad a piléhajících missiích v townu Montpelier, proež odevzdal bi-

skup Fred. X. Kratzer správu tchto osad knzi práv z ech pibylému, P. Vá-
clavu Zigmundu Kozelkovi.

P. VÁCLAV ZIGMUND KOZELKA,
faní osady sv. Vavince ve Stangelville, "Wis.

Tento narodil se dne 10. ervence 1853. v Kartouzských Valdicích u Jií-

na v echách, kdež jeho otec jako uitel psobil od roku 1847. do 1862., kdy se

dostal za ídícího uitele farní školy v Bronicíeh u Podbrad. Onde dostalo se

mu pelivého prvotního vzdlání pi blahodárném vlivu katechety Petra Kopala
(pozdjšílio spisovatele a žurnalisty Petra Kopivy). Po válce prusko-rakouské

vypraven byl do Prahy, kamž po dlouhém cestování povozem dorazil ve svato-

václavském posvícení odpoledne, kdež pak zpvem (byl hudebn i ve zpvu
dkladn vzdlán) ve chrámech pražských sporého zaopatení sob dobývaje,

jako žák akademického gymnasia staromstského prošel první dva roníky s do-

brým prospchem. Nemoha následkem promny hlasu zasloužiti sob na další

as drahého životního opatení v Praze, musil tuto opustiti a byl roku 1868. dán

do tetí tídy státního gymnasia v Hradci Králové, kdež pak jako odchovanec bi-

skupského konviktu, "Borromaea" zvaného, a pozdji jako stipendista ve stu-
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ustanoven scm byl za staieilO dnchovuiho spr[IYCe horli\r§ ku(!z, P. Yojtech Kfi
st'an, kttTS' pak blahocUrne tam Pllsobil, trpcl a pracoval ai do po<:5.tkn roku 
1887., kdy odcbral so doAlexian IIospitalu v Chicagu lecit otreseneho zdravi. 
Vrath' se odtud nedosti z0taYC11, soudil, ze neni 110statecnf'm Plisobiti v ObtiZllC, 
rozlehle osade a pi'ilehajicieh missiieh y to"'l1n :\Iontpelier, pro~ez udevzdal bi
skllp Fred. X. Kratzer spranl tcchto osael knezi pr[n'e z (:c('h pl'ibylemu, P. Va-
clavu Zigmundu Kozelkovi. . 

P. yAOI.JAY ZIG~nTl\D KOZELKA. 
fanH' osady s\'. Yavhnce va Stangei\"ille, 'Ins. 

Tento narodil se dne 10. eeryeUCe 1853. v KartoHzskyeh Vi.lldicich u Jici
na v Cechach, kdez jeho otee jako Hcitel pusobil od Tokn 1847. do 1862., kdy se 
dostal za Hdiciho ucitele farni skoly v Bel'Ollicfch 11 Podebl'ad. Ollde dostalo se 
mu peelivellO prvotniho vzdelani ph blahoc1rlrnem vlivu lmtechcty Petra Kopala 
(pozdejsiho spisovatelc a zurnalisty Petra Koprivy). Po valce prusko-rakouske 
vypravcn byl do Prahy, kamz po dI()uhem cestov[ml povozem dorazil ve svato
Vaclavskem posvlceni odpuledne, kdez pak zpch'em (bylt' hudebne i ve zpevu 
duldadnc vzclelan) vc chdunoch prazskych sporeho zaopi.ltfenl 50be dobyvaje, 
jako zak akademiekeho gymnasia staromcstskellO prosel prvni dva rocniky s do
brS'm prospechem. ~emoha m'isIedkem promeny lliasu zasIollziti sobe na dalsi 
cas draheho zivotniho opatreni v Praze, mnsil tuto upnstiti a byl roku 1868. dan 
do treti tfidy statniho gymnasia v Hradei Kr{dove, !:::dcz pal\: .iako odehovancc bi
skupskeho konviktu, "Borromaea" z\'alll'ho~ a pozdeji jako ~tipenclista ye stu-
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diích s velmi dobrým prospchem pokraoval a v ervenci roku 1874. maturitní

zkoušky dokonal.

Byv ped tím k vojsku odveden, sloužil po maturit jako jednoroní do-

brovolník na státní útraty ve Vídni, konaje pi tom rok právnického studia na

tamnjší universit. Mezitím podal žádost' za pijetí do knžského alumnátu v

Praze, po jejíž píznivému vyízení vstoupil tamže v íjnu roku 1875. do prvého

roníku a pobyl zde až po tetí roník do roku 1878., kdy na pání starých ro-

di, žádajících sob míti syna na blízku v dioecesi domácí, pestoupil do tvrté-

ho roníku knžského semináe v Hradci Králové, kdež také dne 21. srpna 1879.

na knze byl vysvcen.

Bezmála osm prvních rok po vysvcení psobil v duchovní správ své

dioecese ; když se v polovici msíce srpna roku 1886. sthoval na své nové stano-

višt do Hemane, setkal se na nádraží v Pardubicích s bývalým spolužákem P.

Janem Blaschkem, jenž jako tehdejší duchovní správce osady sv. Václava V La
Grosse, z Ameriky na návštvu do ech zavítal; od tohoto byl dtkliv vyzý-

ván, aby se odebral do Amerik}', psobit mezi katolickými rodáky-echy v du-

chovních potebách.

Nechtje se vázati v niem bez vdomí na smr nemocného otce, jenž žil

v pensi s matkou již na tvrtý rok ve Valdicích, odkudž práv z návštvy se

vracel, vj-žádal si delší lhty na rozmýšlenou, slíbiv, že pozdji uritou odpov
písemn pošle do Ameriky. Zatím však pomry valn se zmnily, a události je-

dna druliou stíhající, zatlaily doasn myšlenky na Ameriku. Za ti týdny po

píchodu na Heman skonal jeho otec ve Valdicích, po jehož pohbu dítky za

svým povoláním každý odcházejíce, zstaviti musily matku-vdovu opuštnou v

jejím domku ; ve blízké pak c. k. státní trestnici Kartouzské uprázdnilo se práv
v týchž dnech místo druhého duchovního správce, na nž vypsán konkurs. P.

Václav Z. Kozelka podal žádost' za udlení tohoto místa hlavn z toho dvodu,
aby osielé matice-vdov na blízku žíti mohl.

Tu v polovici msíce íjna došel z Ameriky dopis od tehdejšího, práv
ustanoveného biskupa v Green Bay, Frederieka X. Katzera, s nímž zmínný již

P. Jan Blaschke se byl domluvil, an svého biskupa z La Grosse do Green Bay
k slavnosti svcení na biskupa doprovázel. Tímto tklivým, upím otcovským

dopisem povzbuzoval P. V. Z. Kozelku arcipastý k podjetí se missionáské prá-

ce v dioecesi Green-Bayské, kdež pro nedostatek eských knží tak mnoho Cech
duchovn strádá, bloudí a hyne.

Odpov P. V. Z. Kozelky ovšem nemohla vyzníti jinak, než v ten smysl,

že není mu možno nyní opustiti mateskou dioecesi, protože dlužno vykati vy-

ízení podané žádosti o místo duchovnílio správce e. k. trestnice v Kartouzíeh.

Neekaje na další a chtje zabezpeiti své dioecesi potebnou pomocnou sílu, po-

slal starostlivý biskup ihned obratem pošty pijímací listinu do dioecese Green-

Bayské, která došla dne 26. prosince 1886., dlouho ješt ped vyízením svrchu

zmínné žádosti. Když tato konen v kvtnu roku 1887. byla vyízena a místo

duchovního správce v c. k. trestnici Kartouzské jinému žadateli se dostalo, vy-

mohl si propuštní z domácí dioecese králové-hradecké a s požehnáním staiké
matky vydal se na cestu pes oceán zárove s P. V. Chlapíkem, též pro dioecesi
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diich s velmi dobrym prospechClll pokraeoval a v cervenci 1'oku 1874. maturitni 
zkousky dokonal. 

Byv pfed tin~ k vojsku odvec1en, slouzil po mathrite jako jec1norocni do
brovolnik na statni utraty ve Vic1ni, konajc ph tom rok pI'avnickeho studia na 
tamnejsl universite. l\Iezitim podal zadost' za pl'ijetl c10 knezskehu alumnatu v 
Praze, po jejiz priznivem YYI'izeni vstoupil tamze y Hjnu 1'uku 1875. do prveho 
rocniku a pobyl zde az po tret! I'oenik do roku 1878., kdy na phIai staI')~eh 1'0-
dieu, zadajicich sobe miti ~yna na bliz~u v dioecesi domaci, prestoupil do ctvrte
ho roeniku knezskeho seminarc v HI'adci Kralove, kdez take c1ne 21. srpna 1879. 
na knezt! byl vysveeen. 

Bezmala OSIll prvnich rokll po vysveceni Pllsobil v dnchovni sprave sve 
dioecese; kdyz se vpolovici mesice srpna roku 1886- stehoval na 5 ve nove stano
viste do Hermane, setkal se na nadrazi v PaI'dnbicich s byvalym spolnZitkem P. 
Janem Blasehkem, jenz jako tehdejsi duchovni spra,Yce osady sv. Va clava v La 
Crosse, z Ameriky na navstevll do Cech zavltal; od tohotu byl dlltklive vyzy
van, aby se odebral do Ameriky, Pllsobit mezi katolickymi rodaky-C€chy v du
ehovnich potfebach. 

Nechteje se vazati v nicem bez vedomi na smrt' nemocneho vtce, jenz zil 
v pensi s matkou jiz na ctvrty I'ok ve Valdicich, odkudz prase z nuvstevy se 
vraeel, vyzadal si delsi Ihuty na rozmyslenou, slibiv, ze pozdeji urcitou odpoved' 
pisemne posle do Ameriky. Zatim vsak pomery valne se zmenily, a lldal{)sti je
dna druh{)u stlhajici, za tlacily docasne myslenky na Ameriku. Za tfi tydny po 
pfiehodu na Herm.an skonal jeho otee ve Valdieich, po jeho.z pol1rbu ditky za 
svYm povoh1nim kazdy odchazejice, zllstaviti mnsily matku-\'dovu opustenou v 
jejim domku; ve blizke pak c. k. statnj trestnici Kartouzske uprazdnilo se prave 
v tyehz dnech misto druheho duchovniho spravce, na nez vypsan konkuTs. P. 
Vaciav Z. Kozeika podal zadost' za udeleni tohoto mista hlavne z toho duvodu, 
aby osirele maticce-vdove na blizku ziti mohI. 

Tu v polovici mesice fijna dosel z Ameriky dopis od tehdejsiho, prave 
ustanovcneho biskupa v Green Bay, Fredericka X. Katzera, s nimz zmineny jiz 
P. Jan Blaschke se byl domluviL an sveho biskupa z La Crosse do GTeen Bay 
k slavnosti sveceni na biskupa dopr{)vazel. Timto tklivym, uprIme oteovskY'm 
dopisem povzbuzoval P. V. Z. Kozelku arcipastyr k podjeti se m15sionarske pra
ce v dioecesi Green-Bayske, kdez pro nec10statek cesk)Tch ImeZl tak mnoho Ceehll \ 
duchovne strada, blond! a hyne. 

Odpoved' P. V. Z. Kozelky ovsem nemohla yyzniti jinak, nez v ten smys17 
ze neni lllU mozno nyni opnstiti materskou dioecesi, protoze dluzl10 vyckati vy
rIzeni podane zadosti 0 misto duchovniho spra.vce L k. trestnice v Kartouz!ch. 
Necekaje na daIs} a chteje zabezpeciti sve c1ioecesi potfebnon pomocnou silu, po
sIal starostliry biskup ihned obratem posty prijimaci listinu c10 dioecese Green
Bayske, ktera dosla dne 26. prosince 1886., dl-ouho jeste pred y~-fize:dm svrchu 
zminene zadosti. Kdyz tato konecne v kyetnu roku 1887. byla vYrIzena a misto 
duchovniho spravce v e. k. trestniei Kartouzske jinemu zadateli se dostalo, vy
mohl si propusteni z domaci dioecese kralove-bradecke a s pozehnanilll staricke 
matky vydal se na cestu pres ocean zaroven s P. V. Chlapikem, tez pro dioecesi 
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Grenn-Bayskou dožádaným, jenž však z Ne^v Yorku zamíil do státu Texas, kdež

pak dlouhá léta psobil a v mladých pomrn létech také skonal.

P. Yáclav Z. Kozelka zamil z Ncav Yorku pímo do Green Bay, kdež po-

ven byl jurisdikcí k organisování katolické esko-polské osady v Antigo, Wis.

Práv z jitra toho dne, kd}' se tam ml odebrati, zavítal do biskupské residence

bývalý duchovní správce osady sv. Vavince ve Franklin, Kewaunee Co., Wis.,

P. Vojtch Kišán, vraceje se po plletém léení z Alexiau Hospital v Chicagu

s úmyslem, resignovati na tuto osadu a žádat za njakou snadnjší osadu, svému
chatrnému zdraví pimenou. Tou píinou jurisdikce do Antigo vzata zpt a

P. Václav Z. Kozelka poslán do farní osady eské sv. Vavince ve Franklin, kdež

se ujal dne 22. ervence r. 1887. duchovní správy jak farní osad}', tak i pidle-
ných missií v Moutpelier, Panny Marie a sv. Václava.

eský katol. chrám Pán sv. Vavince ve Stangelville, Wis.

Když koncem máje roku 1889. P. Josef Bartík (nar. 13. ledna 1857. v Dol-

ním Záhoí u Písku a vysvcený v . Budjovicích 16. ervence r. 1882.) jako

nov získaný knz pijel z ech, byl on ustanoven duchovním správcem ve

Franklin a P. V. Z. Kozelka pejal duchovní správu esko-anglické farní osady

Nejsv. Trojice ve Slovan, Kewaunee Co., Wis.

Po odchodu P. J. Bartíka do Dakoty k optované žádosti osadníkv i na

pání biskupa ujal se v únoru roku 1891. podruhé duchovní správy farní osady

sv. Vavince ve Franklin, jejíž jméno pozmnno zatím ve Stangelville, kdež od

té doby nepetržit psobí. ]\Iissií v Montpelier, jichž duchovní správu po celý

ten as zárove s farní osadou obstarával, byl v dubnu roku 1900. sproštn vzhle-

dem na rostoucí tíhu jak vku tak práce a jich správa pidlena byla P. Ondeji
Procházkovi od polského kostela sv. Iledvigy ve West Kewaunee.

V létech duchovní správy P. V. Z. Kozelky ve farní osad sv. Vavince ve

Stangelville byl postaven na místo nedostateného devného kostela nynjší

prostorný a nákladný chrám Pán z kamene a cihel v létech 1892.—1894., pak

.Dejiny (ecJd'tv Amcrickych. 
--- - - ---=------------
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Grenn-Bayskou dozadan)'llJ, jCllZ y~ak z ~cw YOl'kn zamir'il do statu Texas, kdez 
pak dlouha leta pi'tsobil a Y llllad)'ch 110111erne letech take skonal. 

P. Yc.l.clay Z. Kozelka zamer·il z N"ew Yorkll pl-lmo do Green Bay, kdd po
veren byl jurisdikd k organisov{llli katolieke ecsko-polske osady \- Antigo, ,Vis. 
Praye z jitra toho clne, kc1,r sc tam lllel oclebl'ati, zetvit£1l do Lisknpske residence 
bYY'alf' dl1choyni Spl'{tvce Jsad.,· S\'. Ya \'rince YC Fl'<lllklin, Kew£1 nnee Co., ,Vis., 
P. Yojtech IG'i~t' all, vl'aceje sc po pUllet em le~elli 'z Alcxian Hospital v Chicagn 
s (lmyslem~ resignoyati 11£1 tnto osadll a zadat za nejakon sn£1dnej~i osadu, svemu 
chatrnell111 zdravi pl·imel'cnoll. Ton pricinon jllrisdikce do Antigo vzata zpet a 
P. Vaclay Z. Kozelka poslilil clo farnl osady ~eske SY, VavI'ince ve Franklin, kdez 
se ujal dne 22. cerycnce r. 1887. dllchovni sprcl.vy jak f£1rnl osacl~', tak i pric1ele
ny-cll missii Y :\Iontpclier, Panny :Marie a sv. Vaclava. 

Cesky katol. chram Pane sv. Vavl'ince ve Stangelville, Wis. 

Kdyz koncem lIlClje roku 188a. P. Josef Bartik (nar. 13. lecLl<1 1857. v Dol
oim Zahofi u Pisku a vysd~cen)' Y C. Budejovicich 16. ccrvcnce r. 1882.) jako 
nove ziskallf' knez pfijel z Cech, byl on llstanOYen dnchovnlm spravcem ve 
Franklin a P. V. Z. Kozclka prejal c111chovni SPl'<:lYll eesko-anglicke farni osady 
Nejsy. Trojice ve Slovan, Kewaunee Co., ,Vis. 

Po odchodu P. J. Bartilm do Dakoty k opetovalle ziidosti osadnikuv i na 
pfiini bisknpa llja1 se y {morn rokll 1891. podrnhe duchovni spl'a vy farni osady 
sv. Vavrince ye Franklin, jejiz jmeno pozmeneno zatim ve Stangclville, kdez od 
te doby nepretrZitc pllSobl. ~Iissii v ~Iolltpe1ier, jil2hz dllchovni spravu po cely 
ten cas zarovcn s fami osadoll obstaraval, by1 v dublJll 1'okn 1aOO. sprosU~n vzh1e
dem na rostouci tilm jak ,,~kn tak prel.ce a jich spriiva pr'iclelena byl£1 P. Ondrcji 
Prochazkovi od polskeho kostela SY. IIcchigy ve ,Vest Kewaunce. 

V letech dnchovni spr{l\'Y P. V. Z. Kozclky ve f£1rni 03£1c1e S\'. Yavrincc ye 
Stangeh·ille b~'l postaycn na misto llcclostatceneho dl'c\'cnellO kostcla nynejsl 
prostorllf' a ml.kladnS' chr[tll1 Pane z kamenc a cihd v letc~h 189!:?--1894., pal\: 
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v roku 1904. byla dkladná budova farní taktéž z kamene a cihel vystavna.

Osada vzrostla mezitím na poet 143 rodin, tém výhradn eských, ba i nco
málo Nmc k ní patících esky i rozumí i mluví.

V osad sv. Vavince ve Stangelville jsou t3'to osadní a náboženské

spolky

:

Spolek sv. Jií, patící k I. U. . K. J. ve Spoj. Státech Am,, založen r.

1877.—ítá 9 úd.
Spolek sv. Jií, patící k Ú. C. K. J. ve státu Wisconsin, založen r. 1894.,

ítá 34 údy.

Spolek Xejsv. Srdce Pán, založen r. 1888., ítá 86 úd.
Jednota Dtství Pána Ježíše, založen r. 1886., ítá 73 údy.
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v roku 1904. byla elflklac1na blldova farni taktez z kamene a cihcl vysta vena. 
Osada yzrostla mezitfm na pocet 143 rodin, temer \')'hradne eesk$'ch, ba i neco 
ma:lo N"emcu k nl patHc!ch ccsky i rozumi i mlllvL 

V osade sv. Vavrinee yc Stangehille jSOll tyto osaelni a pabozcnske 
spolky: 

Spolek SY. Jiri, patHei k 1. "(T. (~. K. J. ye Spoj. Statcch Am .. zalozcn r. 
1877.-cita 9 lidfl. 

Spolek SY. JiH, patHei k U. C. K. J. yc statu \Visconsin, zalozen r. 1894., 
cita 34 lill~Y . 

Spolek Xejsv. Srdce Pane, zalozen 1'. 1888., Cit[l 86 lidiL 
J eelnota DetstVl Pana J eZIse, zalozcn r. 1886., cita 73 {lcly. 

Farnf budoya ye 8tangelville, 'Yis. 

Brat1'stvo SV. Rflzence, zalozen r. 1877., cit,l 56 fldfl. 
Katolickf' peyecky a zabayni spolek osadni sv. Cecilie, zal0zen r. 1896., 

cHit 26 lidn. 
Svou spolkovou sin i jeviste maji tyto spolky v bfrvalem o~adnim kostele. 
Osadu tvoH tE~mer vf'hraelne stay farmaHl, jejiehzto hospodarske pomery 

jsou uspokojive, u mnohf'eh yelmi slusne. Dva parni valeo"n~ mlf·ny, 3 parni 
pily, nekolik syroyen a mens! mistni obchody a remesla dobre si stoji. 

Severne od townu Frapkllll je town :Jlontpclier, kde katol. osadnici vy
staveli Hi ceske katol.kostelicky blizko sebe. T~·to kostelicky Ilalc.zely drive 
jako missie k osade sv. Va vrince ve Stangelville. Nejjizneji je kostd sv. Anny; 
od neho 1 V~ mile severoyf'chodne kostel Bolestne Panny l\Iarie, pE nemz je po
sta Pilsen a hostinec "l\Iahlikflv" a konecnc oel precltsleho kostela asi 1 V~ mile na 
severovyehod je kostel sv. Vaclava. 

Jan Ha.benicht. - D~jiny Cechi'lv Amer. 
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Nejdíve vystavli osadníci kostel sv. Václava, avšak záhy z rzných i

osobních zájm vystavn byl kostel v Pilsen, od nhož zase odštpili se nkteí
nespokojtní a postavili kostel sv. Anny, na blízku pozemku Tomáše erného, zá-

možného rolníka. Obyvatelstvo v townu tom je ze tí ptin eské.

Konen jsou v okresu Kewaunee ješt dva slovanské katoi. kostelíky, a

to : polský katol. kostel sv. Hedviky a eský katol. kostel sv. Jana Nepomucké-

ho. K svatému Janu Nepomuckému dosluhuje P. Ondej Procházka od kostela

sv. Hedviky. Mimo to dojíždí do kostela sv. Václava, Panny JMarie a sv. Anny.

Pi kostele sv. Hedviky je pošta KROK, hostinec, kupecký krám, ková
a t. d. a každý první tvrtek v msíci konají se tam trhy na dobytek. Krok je

více znám pode jménem u 'Válek."
V okresu Kewaunee žije 5,000 ech, pisthovalých z ech a z Moravy,

usazených ponejvíce na farmách.

Starou osadou eskou ve státu Wisconsinu jest také OCONTO, v okresu

téhož jména, kam poali se echové sthovati roku 1855.

Nejdíve usadili se ve mst Oconto (má pes 5,646 obyvatel) bratí

František (sedlá) a Josef (ková) Fišerové z eské Tebové u Ústí nad Orlicí

a Jií Císa, nar. r. 1819. v Léících u Roudnice, jenž zemel na své farm u
Oconta r. 1891. Dnes žije v Ocont a jeho okolí pes 150 eských rodin a je tam

ád "Václav IV." (. S. P. S.), založený 4. kvtna 1884. eské sín, školy a ko-

stela tam není.

Msto to zbudováno je u zátoky Green Bay (v severovýchodním Wiscon-

sinu) a jest dosti živým místem. Díve bylo okolí msta Oconta hustými lesy po-

kryto, a mnoho krajan pracovalo v tamních pilách a devaských ohradách. —
Nemén stará, a malá eská osada jest v nmeckém mst WATER-

TOWN, v okresu Jefferson, v jihov3'''chodním Wisconsinu.

Tam se usadil r. 1852. postiha Bohdan Ráek, který se narodil 15. dub-

na r. 1815. v Polné v áslavském kraji
;
pibyl do Watertownu v íjnu zmínné-

ho roku. Zaídil si tam hostinec. Zemel 29. kvtna r. 1872. Jeho bratr Jan,

starší o dva roky, usadil se ve AVatertown v záí r. 1854. Zemel tam 13. íjna

1873., zanechav po sob slušné jmní.
Dnes je ve Watertown asi 50 eských rodin, jež se rychle ponmují.
Rovnž starou eskou osadou je MUSCODA, v okresu Grant, v jihozá-

padním Wisconsinu.

Roku 1853. pišel do tamní krajiny Jan Josef Randa (již zemelý) z Kle-

tené u Humpolce, který býval v Muscod pozemkovým jednatelem a tlumoní-

kem.

Roku 1854. usadili se v okolí nynjšího msteka Muscody již zvnlý
František Podhola z Benešova u Kamenice nad Labem a Josef Štork z Ble v

kraji táborském. Dále pišli r. 1855. : Jan Talich (nar. 24. pro.since 1820. ve

dvorci Pekle u Pelhimova), který r. 1883. z Muscody do okresu Brule v Jižní

Dakot se odsthoval, kde ješt r. 1902. na své farm hospodail, a bratí Václav,

Martin a Matj Viktorové z Hodjovic.
Silnjší nával pisthovalectva nastal r. 1857., kdy pibyl ze St. Louis do

Muscody Jan Kocián, nyní v Lidgerwobd, v Severní Dakot. Osadník ten po-
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NejdHve vystaveli 0sadn!ci kostel sv. Va clava, avsak zahy z ruzn)'ch i 
osobnich zajmll vystaven Lyl kostel v Pilsen, od nehoz zase oc1;;U~pi}j se nektefi 
nespokojt.ni a postavili kostel sv. Almy, 11a blizku pozcmku rromast: <:\'rneho, z(l
mozneho rulnfka. Obyvatelstvo v townu tom je ze tH petin ceske. - -

Konecne json v okresu Kewaunee jeste dva slovanske katol. kosteliky, a 
to: poh;ky katol. kostel SY. I-Iedviky a cesky kato1. kostel SV. Jana ~epomucke
bo . . K l:iV&teIllu Jallu Nepomuckemu dosluhuje P. Ondrej Prochazka od kostela 
S\'. lIed viky. 1\limo to dojizdi do kostela sv. Vaclava, Panny Marie u sv. Anny. 

Pri kostele sv. Hedviky je posta KROK, hostinec, kupecky kr[llll, kovaf 
a t. d. a kazdy prvni etvrtek v mesici konaji se tam trhy na elobytek. Krok je 
vice zn{1l11 pode jmenem u "Valecki'l," - -

V 0kresu Kewaunee zije 5,000 Cechll, pl'ist(~hovalych z Ce..:h a z :Moravy, 
usazenych ponejvice na fctrmach. - -

---------0---------
Staron osadou ceskou ve statu \Yisconsinn jest take OCONTO, v okresu 

tehoz jmena, kam pocali se Cechove stehovati roku 1855. 
~ejdHve usadili se ve meste Oconto (ma pres 5,646 oby...-att·]u) bl'atfi 

Frantisek (sedlar) a Josef (kova1') Fiserove z <Jeske T1'ebove 11 (T~ti nad Orlic! 
a Jifi Cisar·, nar. r. 1819. v Lecicich 11 Ronc1nice, jenz zem1'el nn s\€ farme u 
Oconta r. 1891. Dnes zije v Oconte a jeho okoli pres 150 ceskych roLlin a je tam 
hid "Vaclav IV." (C. S. P. S.), zalozeny 4. kvetna 1884. Ceske sine, skoly a ko
stela tam neni. 

l\Iesto to zbnc1ovano je u zMoky Green Bay (v s8veruvych0c1nl111 \Viscoll
sinu) a jest dosti zivS'm mistem. Drive bylo okoli mesta Oconta hllst)'mi lesy po
kryto, a mnoho krajanll pracovalo v tamnich pila.ch a c1reva1'skych ohradach. -

XenH~ne stara, ae mala ceska osada jest v nemeckem meste WATER
TOWN, v okresn Jefferson, v jihovychoc1nim \¥isconsinll. 

Tam se usac1il r. 1852. posHihac Bohdan Racek, ktery se lUu'odil 15. dub
na r. 1815. v Polne v caslavskem kraji; pribyl do \Yatertownll v 1'ijnn zminene
ho rolm. ZaNdil si tam hostinec. Zemrel 29. kvetna r. 1872. .JdlO bratl' Jan, 
star;! 0 elva roky, usac1il se ye \Yatcrtowll v zaH r. 1854. Zeml'el tam 13. fijna 
1873., 7,unechav po sobe slnsnc jmenL 

Dne3 je YO \Va tcrto\vn asi 50 crsh:)'ch rodin, jez se rychle punemcnji.- -
Hovnez starou ccskon osadon jc MUSCODA, v o]uesn GrJnt. v jihoza

padnim \Yisconsinl1. 
Boku 18G3. pr'isel do tamnl krajiny Jan .Josef Randa (jiz zl'l11rp]y) z Kle

tecne 11 IInmpolce, kter.(' by-yal v :J[l1scode po7,cmkov)'m jcdnatelcm [; tlnmocni
kem. 

Rolm 1854. 11sac1ili se v okoli nyncj;illO mestecka i\lnscoc1y jii zv€cnely 
Frantispk Poclho]a 7, Benesova 11 Kamenice nad TJubem a Jusrf ~tdl'k z Be]ce v 
kraji tabor:::.h:em. Dft1e pl'isli r. 1855.: Jan Talich (nar. 24. pro.~il1cc 1820. ve 
dvorci Peklc 11 Pelhr'imoVll), ktery 1'. 1883. z :J[nscudy do olu('sl1 Brnle v Jizni 
Dakote sc udst~hova]) !rele jcste r. 1002. na sve farme hospodHl'il, a braHi Y{lc]av, 
:\fartin a :JIatej Viktorove z Hodejovic. 

Silllcj;i na,'al pristehova]ecb'a nastal r. 1857., kdy pI'ibyl ze St. Lonisu do 
~rllscocly .Jan Kocian, llyn! v I;ic1ger\Yood, v Severll) Dakote. OsadnBi: ten po-
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chází z Humpolce a odjel se svým pítelem, Josefem Koinrsem, z ech do St.

Louis r, 1855,

Hned za nimi pijeli do Muscody: Jan Kolá (již mrtev) z Vamberku,
Josef Šimek (již zemelý) z Brandýsa nad Labem, Josef Kratochvíl z Humpolce,
Vojtch Formánek a Josef Kumhera ze Zalužan v kraji píseckém a Frant. Jašek
z Boješic z Písecka.

Starými osadníky jsou ješt: Jan Roch (již mrtev) z akovic u Pelhimo-
va, již zmínný Josef Komrs z Humpolce, Matj Kolman z akovic, bratí Josef

a Aníonín Lauermanové a František Trávníek (vesms z ervené eice z tá-

borského kraje, Frant. Trojan (Trojánek) z erného Kostelce a Jan Rosický z

Humpolce, který pibyl do Muscody se svým strýcem, již zvnlým Františkem

Malatem, roku 1861. Otec Jana Rosického pijel pak za nimi poátkem ledna r.

1862. Pák stále každoron pisthovalc pibývalo, takže dnes ve msteku
Muscod, jež má asi 750 obyvatel, a jeho okolí jest 197 eských rodiri. Vtšina
rodin tchto hlásí se k víe katolické, menšina k vyznání evangelickému. ]\Inozí

z tch starších osadník odsthovali se pozdji do Nebrasky a obou Dakot, mnozí

pak jsou již na pravd Boží.

—

eští katolíci spolen s Nmci vystavli si v Muscod kostel r. 1859.

Když pak katolík stále pibývalo, takže malý kostel již nepostaoval, zbudován
r. 1884. nový vtší kostel, k nmuž fara od starého kostela pevezena a r. 1888.

i škola pistavna byla.

Duchovním správcem této staré eské osady byl dlouhá léta P. Frant. C.

Žák, známý z Prahy z Texasu. Avšak prvním knzem v Muscod byl Nmec,
dnes již zemelý P. Alois Heller, který tam založil spolek sv. Václava první ka-

tolický spolek v okresu Grant. V pozdjších letech byl tam duchovním správ-

cem P. Ludvík Panoch. V pítomné dob spravuje osadu tuto P. J. E. Prcha.
Knz ten se narodil 22. prosince r. 1865. v New Yorku. Bohosloví studoval v St.

Francis u Milwaukee, kde h\\ vj-svcen na knze 2-4. ervna r. 1888. Psobil
díve v La Grosse, ve Wisconsinu.

Katolická eská škola navštvována jest 107 dítkami, jež vyuují 3 sestry.

eští evangelíci mají nedaleko Muscody dva kostely. Pocházejí hlavn z

táborského kraje a patili bu k augsburskému, ba k reformovanému vyzná-

ní. Roku 1867. vystavli si reformovaní evangelíci kostelík a r. 1869. dali se i

augsburští do stavby vlastnílio kostela. Ob strany byl}' však píliš slabé, než

aby plány sré mohly provésti, a proto v kvtnu r. 1870. se spojily a spojenému
sboru dáno jméno "eská evangelická církeA^" Smlouva, na základ kteréž spo-

jení provedeno bylo, stanovila, aby jmní obou sbor stalo se spoleným majet-

kem, aby kostel reformovaný pesthován byl na církevní pozemek sboru augs-

burského, jenž ml 40 akr rozlohy, a aby vtšího z obou kostel užíváno bylo

k bohoslužbám, menší pak, aby pemnn byl ve faru a školu. Toto spojení trva-

lo až do roku 1889.

Od roku 1870. do r. 1880. byl kazatelem sboru pastor Jan Zvolánek, který

ped tím psobil v Texasu; po nm dosluhovali tam rzni eští i nmetí kazate-

lé až do listopadu roku 1889., kdy se sjednocený sbor opt rozdvojil. Ti, kteí
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chazi z Humpolce U odjel sc sYfm pfitclcm, Josefem Komrsem, z Cech do St. 
Louisu r. 1835. 

Hned za nillli prijeli do l\Iuscody: Jan Kohil- (jiz mrtev) z Vamberku, 
Josef Simek (jiz ze1l11'ely) z Brul1dfsa nad Labclll, Josef KratocllYil z IIumpolce, 
Vojtech FornH1nek a Josef Kllmhera ze Zaluzan v kraji pi.::.eekem U Frant. Jasek 
z Bojesie z Pisecka. 

Starfmi osadlliky jsou jeste: Jan Roch (jiz mrtev) z Cakovic n Pelhi'imo
va, jiz zminenS' Josef KomI's z I-Iumpolce, ~Iatej Kolman z Cakovic, bratfi Josef 
a Autonin La uermanoye a Frantisek Tra ynicek (vesmes z Ccrvene Re~ice z ta
borskeho kraje, Frant. Trojan (Trojimck) z UernellO Kostelce a Jan Rosicky z 
Humpolce, kterSr pi'ibyl do l\Iuscody sc syS'm strS'cem, jiz zvecnelYl1l Frantiskem 
l\Ialatem, roku 1861. Otec Jana Rosickeho prije'l pal\: za nimi pocatkem Ie dna r. 
1862. Pak stale kazdorocne pfistehoyulcll pribYYalo. takz~ dnes yc mestecku 
l\Iuscode, jez 11U1. asi 730 obyyatelu, a jeho okoli jcst 107 ceskych l'l)dili. Vetsina 
rodin teehto h1<lsi se k yire katolicke, mensina k Y~'zm1ni eY<UJgelidremu. 1\Illozi 
z tech starsich osadnikll odstehovali se pozdeji do )Jebrasky a ObOll Dakot, lllnozi 
pak jsou jiz na pl'ayde Bozi.-

Cesti katolici spolecne s ~emci vysh"tyeli 8i v :.\IuscocHi kostel r. 1859. 
Kdyz pak katolild'l stale pfibS'valo, takze malS' kostel jiz nepostaeonll , zbndov{m 
r. 1884. novS- yetsi kostel, k llClllUZ fara od stareho kostela preycz~na a 1'. 1888. 
i skola pl'istaYena byla. 

Duchoynlffi spravcem teto stare ceske osady byl dlouha leta P. Frant. C. 
Zak1 znamfr z Prahy z Texasu. A.Ysak p1'Ylllm knezcm v ::.\Inscode byl Nemec, 
dnes jiz zemrelfr P. Alois Heller, kterSr tam zalozil spolck s v. V c1clav3 .. prvni ka
tolickfr spolel\: Y okresu Grant. V pozdejslch letech byl tam dnchoYllim sp1'ay
cern P. Ludvik Panoeh. V· prltomne dobe spraYl1je osadu t11tO P. J. E. Prucha. 
Knez ten se narodil 22, prosince r. 1865. Y Xew Yorku. Bohosloyi stl1doyal v St. 
Francis u l\Iilwaukee, kde byl yysyecen 11a lmeze 24. (;l'l'yna r. 1888. Pi'lsobil 
dri,re v La Crosse, ye 'Yisconsinu. 

Katolicka ceska skola l1av~teYOVa11a jest 107 clitkami, jez vYl1cl1ji 3 sestry. 

Cest! eYangelici maji lleelaleko ~Il1scody elva kostely. Pochazeji hlavne z 
taborskellO kraje a patrili bud' k angsbn1'skemu, b~ld' k l'eformOnwemll vyzna
n1. Roku 1867. vystaveli si reformovani eyangelici kostelik a r. 1860. dali se i 
augsbursti do stayb~' vlastnlho kostela. Obe stral1Y byl~~ ysak priJis slabe, nez 
aby plany sre mohly proYesti, a proto y In'etnll r. 1870. sc spojily a spojenemu 
sborn dana jmeno "<Jeska t'vangelicka cirkey." Smlol1ya, na zaldadc kterez spo
jeni pro\-edeno bylo, stanoyila, a by jmeni obon SbOrll stalo sc spolecnSrm majet
kem~ aby kostel reformovan)r prestehoyan by1 na cirkeyni pozemek sborn allgs
burskeho, jenz mel 40 akrll rozlohy, a aby yetsiho z obou kostehl lIzivano bylo 
k bohosluzbanl, mensl pak, aby premenen byl YC farn a 8koln. Toto spojeni tr\'a-
10 az do roku 1889. 

Od l"oku 1870. do r. 1880. byl kazatelem sboru pastor Jan Zvohlnek, kterS' 
pred tim pi'lsobil Y Texasu; po Hem closluho"ali tam 1'llzni cestl i nemecti kazate
Ie az du listopadll 1'okn 1880., kdy se sjednoceny soor opet rozdvvjil. Ti, ktefi 
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byli pvodn reformovaní, nazvali se reformovaným sborem a augsburští spojili

se vlivem již zvnlého chicažského methodistického pastora, Fr. J. Hrejsy, s

církví methodistiekou, podrželi si majetek církevní, splativše reformovaným za

odstoupení 32-1 doll. Eeformovauí pak pispním anier. presbyterní církve po-

stavili si ješt r. 1889. vlastní kostelík za 1,200 dullar, opodál eského, díve

augsburského, nyní methodistického kostela, ležícího od Muscody 8 mil na jih.

V prosinci r. 1890. pak zaal do presbyterního kostela dosluhovati pastor

Josef Baleár z Mlníka ve Wisconsinu, a to až do roku 1894., kdy stal se kazate-

lem pastor Antonín Svoboda. Kazatel tento narodil se v Horních Hemanicích

na Morav. V Nmeckém Brod studoval gymnasium a bohosloví od r. 1884. do

r. 1888. ve Vídni. Ordinován byl presbytei Madisonskou ve Wisconsinu r. 1895.

Bohoslužby konal ve sboru muscodském každou druhou nedli, pijíždje tam ze

sousedního eského presbyterního sboru ve vesnici Cobb, v okresu íowa, od Mus-

cody 12 mil vzdáleného.

V ervenci r. 1901. pesídlil se však pastor Svoboda do Clarkson v Nebras-

ce a presbyterní církev v Muscod chtla se spojiti s tamní methodistiekou cír-

kví.—Methodistickému sboru v Muscod dosluhoval zprvu již zvnlý pastor

Frant. J. Hrejsa, jenž tam dojíždl z Chicaga; pozdji tam dojíždl pastor Fr.

Pelikán, také z Chicaga. —
Msteko Muscoda leží uprosted velmi romantické, vrchovité krajiny, a

eské farmy rozprostírají se západn od nho až k msteku Boscobel, okres

Grant, jižn až k vesnice Castle Rock, v témž okresu, kde vystavn je nový ka-

tol. kostel a východn až k vesnici Avoce, v okresu lovva.

Severovýchodn od okresu Grant je okres Richland, kde leží vesnika

YUBA, lidem eským jsouc obydlena.

První echové tam pišli r. 1855. Když pibyli do divoké, lesnaté kraji-

ny, kde dnes leží zmínná vesnika : Josef Urban, Vojtch Janeek, Antonín Slá-

ma, Václav Holub, Josef Bárta a Vojtch Hynek, byli nuceni, jako našinci v

okresích Racine, Manitowoc a Kewaunee, pusté lesy pemovati v úrodná pole

a trvalo to dlouho, než byly lesy pokáceny a lesnatá krajina pemnna v po-

zemky, k orb se hodící.

—

Pozdji si tam postavili eský katol. kostel, do nhož dosluhoval P. Jan

Emil Prcha z Union Centre, v okresu Juneau.

Roku 1908. dostavn a posvcen byl v Yuba nový chrám Pán sv. Václa-

va biskupem J. Schwebachem z La Crosse, Wis. Kostel ten je stavn z kamene

a cihel. Dlouhý je 70 stop, široký 36 st. a vž 98 stop. Stál na $8,000. Vysta-

vn byl za duchovní správy P. Ferd. echa, který do Yuby dojíždí z Hillsboro,

Wis., a jenž o kostel ten má nejvtší zásluhy.

Svobodomyslní echové založili tam "tenáský spolek," který však za-

nikl.

V okresu Richland je asi 233 eské rodiny.
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bylipuvodne reformovani, nazvali se reformovan~'m sborem a angsbursti spojili 
se vlivem jiz zvecneleho chicazskeho methodistiekeho pastora, Fr. J. Hrejsy, s 
cirkvi methodistickol1, poelrieli si majetek cirkevni, splati' ~e refvrmovan$rm za 
odstoupcnl 321 doll. Reformovanl pal\: pi'ispenim amer. presbytel'ni cirkve po
stavili si jcste r. 1889. vlastni kostelik za 1,200 dullari'l, opodal ceskeho, cHive 
angsburskeho, llynl lllcthodistickeho kostela, lezlc1ho ad ~Inscody 8 mil na jih. 

V prosinci r. 1890. pak zacal do presbyterniho kostela doslllhovati pastor 
Josef Balcar z ::\Ielnika ve \\~isconsinn, a to az do 1'okn 1891., kcly 3tal se kazate
lem pastor Antonin Svoboda. Kazatel tento naroelil se v Hornich IIermanicich 
na ~Iora \re. V Xemeckem Brode studoval gymnasium a bohoslovi oel r. 1881. do 
r. 1888. ve Vidni. Ordinovan byl presbytefi ~Iac1isonskou YC ,\isconsinu r. 1895. 
Bohoslnzby konal vc sborn muscodskem kazdou drnhou neacli, pi-ijlzl1eje ta111 ze 
sousedniho ceskellO presbyterniho sboru ve vcsniri Cobb. v okresn 10,,-a, ad :Jlus
cody 12 mil vzdaleIH~ho. 

V cervenci r. 1901. pres1cllil sc vsak pastor S, oooda dJ Clarkson v ~ehras
ce a presbytcrni cirkev v :JIuscoele chtela se spojiti s tamnimethodistickou cl1'
kvi.-::\Iethodistickemn sborn v :J1nscode dosluhoval zprvn jiz zy\ ecnely pastor 
Frant. J. Hrejsa, jenz tam clojizdel z Chicaga; pol.deji tam c10jlzdel pastor Fr. 
Pelikan, take z Chicaga. -

l\lestecko :Jluscocla lezi uprosti'ed ,-elmi l'omantil'ke. Yl'ehodte krajiny, a 
ceske farmy rozprostiraji se zapadne od neho ilZ k ll1estccku Boscobel, okres 
Grant, jizne az k vesnicce Castle Rock, Y te.mz okresn. kde \'ystaven jl' nov$- ka
tol. kostel a '-ychodne az k yesnici Avoce, Y okl'l)~n Iowa. - -

Seyerov~'dlOdne ad okresu Grant jc okres Richland, kLle lell vesnicka 
YUB~, lidem eeskf-m jsouc obydlenH. 

PrYlll Ceehoye tan~ pi-iSli r. 1855. Kdyz pribyli do lli\'oke, lesnate kraji
ny, kde dnes 1ezi zm1nencl yesnicka: J oscf 'Crban. Yojteeh .Jr,ne~ek . .:illtonln Sla
ma, Vac1av Holub. Josef Barta a Yojtech H~·nek. b~'li nueelli. jl1EO nasinci v 
okresich Raeine, :JIanitmyoc a Kewaunee. puste les~' l'l'emel'io,-ati " llrodna pole 
a trvalo to dlouho, nez b~'ly les~- poblceny a lesna t[t krajilla pi"em~)jena v po
zemky, k orbe se-hodici.-

Pozdeji 8i tam posta"ili cesk}'- katol. kostcl. do nehoz c1oslllhoyal P. Jan 
Emil Pri'lCha z Union Centre, Y okresu Junean. 

Rokll 1908. dostaven a posvecen byl v Yuba noyf' Ch1'a111 Pane S\'. Vacla
va biskupem J. Selnyebachem z La Crosse, Wis. Kostel ten je staycn z kamene 
a cihel. Dlouhy je 70 stop, siroky 36 st. a vez 98 stop. Stal na $8,000. Vysta
Yen byl za duchovnl spra~:y P. Ferd. Cecha, kterf- do Ynby dojizdi z Hillsboro, 
Wis., a jenz 0 kostel ten ma nejvetSl zasluhy. 

Svobodomyslnl Cechoye zaloiili tam "Ctcnarskf' spolek," kter~- \'sak za-
nikl. 

V okresu Richland je asi 233 ceske rodiny. - -

----0----
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Severozápadn od okresu Richland leží okres Vrnou.^ V okresu tom

je jediná eská osada, a to smíšená, v mst HILLSEORO. echové a Irané

mají tam svj kostel sv. Aloisia, který P. J. E. Prcha koupil od protestantské

obce, "The Emanuel Chureh of ihe Evangelieal Associatioh." Za jeho správy

P. FERDINAND CECH,
fará osadv sv. Aloisia v Hillsboio, Wis.

kostel tento byl rozšíi'en a upraven. Když pak do osady té byl dosazen P. Fer-

dinand ech z Eastman, "Wis., dal kostel ten krásn vymalovat a dluh na nm
váznoucí uplatil.

Jednou z nejmladších eských katol. obcí ve Wiscousinu je osada blah.

Panny Marie v ANTIGO, Langlade Co., Wis.

S djinami osady této je úzce spojena rodina Frant. Augustina Deleglise,

jenž si vším právem zde estné zmínky zasluhuje. Roku 1876. pisthoval se do

Antigo František Augustin Deleglise se svou rodinou. Skoupil všecky pozem-

ky kol kolem, jakož i místo, kde dnes msto Antigo stojí. František A. Deleglis

byl rodem Francouz ze Švýcar a ml za manželku ešku, Marii Borovou. F, A.

Deleglis již zemel, ale Marie Deleglisová žije doposud s dtmi v Antigo.

^larie Deleglisová byla vždy a jest až doposud vrnou eškou, která,

a manžel Francouz, nikdy se za svj jnlvod a eskou mluvu nestydla a vše-

cky své dítky eské ei nauila. Byla vždy a jest až doposud vzornou ka-

tolikou a mnoho vykonala pro víru katolickou, kdekoli byla. Dkaz toho po-

dávají kostely v Antigo, o které se velice starala.

Prvním chrámem Pán v Antigo byl a jest chrám s/, Jana Ktitele, n-
mecko-irský. ku kterému- i katolíci jiných národností patili a tudíž i eši. Této

osad darovali Deleglisovi pozemek pro chrám, faru a školu. I rozsáhlý hbitov
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Sen l'~)zapadne od Okl'CSll Richland leil okl'cS V crnon. V okresu tom 
je jedin[] ee~k<1 osada. a to s1111;cn£1, Y llleste HILLSBORO. Cechove a Ircane 
maji tam ~"l\j kostel s\'. l\loisia. ktrl'S' P. J. E. Prt'lcha kOLiVil od protestantske 
obce, "The Elllclllllel Chnrl'h of ihc Evangel iral Associatioll." Z~ jeho spravy 

P. FERDIXAXO tECH, 
fariii' osady sv. Aloisia v Hillsboro, IriS. 

kostel tento byl l'olsifen a npl'aven. Kd~'z pak do osady ie b~'l clasazen p, Fer. 
dinand Cech z Eastman, ,Vis., <.Ial kostcl ten kl'aSDC "ymalo\'at u dl uh na nem 
vaznoucl uplatil. 

Jeclllon z ncjmlad;ich e('~kS'l'h katol. obei "C ,Viscullsinll je osada blah. 
Panny :'.Iarie \' ANTIGO, Langlade Co., \Vis. 

S dejinami osady teta jl' 11zce spojcna rodina Frant. ..:\UgUStilHl Dcleglise, 
jenz si \,;im pl'[]\'cm zde el'stne zmlllk.,· zaslnhujl\. Rolm ]876. pl'i,:,t;;hoyal se do 
Antigo Franti;ek Augustin D('ll'glisc sc S\'Oll l'olii1l011. Sk~llpil vsecky pozcm
ky kol kt)lcm. jakoz i IIllsto. kllr dncs lIlesto ~\lltig() stojl. Pl'antisl'k A. Dclcglis 
byl roc1pm Fl'anCOllZ ze 8",{'C'nr ~l Illel ZH nwnzplkn l'csku, :Jlcll'ii BllrOYOu. F. A. 
Deleglis jiz zell11'('I, ale :'.larie De!eglisoy(\ zi.il\ c1oposnL1 R c1ctmi v Antigo. 

:'.fal'ie Del<.>gliso\'(1 hyla yzc1y n jest az doposucl vernon CC;kOll, ktera, 
ac manzl'l Ft'l\llcollZ, nikLly ~I' za sd'Jj ptl\'od a CCSkOll mluvu ncstycielu a vse
ch:y sye llitky crsl\e l'c(~i nnlli::ila. Byla yzdy a jest az dOpORlld \·zornou ka
tolickoll a lllnoho \'ykolJnl<t pro \'Irll katolickoll. klh'koli by],\. Dt'i1wz toho po
davaji kost('l~' \ .... \lltigl). 0 Idt'l'e Sf' Yl'lil'r stnrala. 

Pl'rll:m 1:11)'(111Ie111 P(II1V Y ..:\lltigo byl a ,irst (·hrltlll R>, .T~ll1a Kftitcle, nc
mecko-il'sk~·. 1m l\tprpmn i kntoliC'i jill~'c-Il ll;ll'odllosti patrili a tmHz i O(';i. 'reto 
osade d(ll'o, ali Dplqdisoyj roz('Illf'k pro ehdlll, fnru a ;kohl. I l'ozRahIS- hrbitoy 
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darem obci pinesli. M. Deleglisová byla obtavou podporovatelkou tohoto ko-

stela. O rozvoj osady a okrasu chrámu se starala a vždy, kdykoliv toho bylo

Kostel sv. Aloiiia v Hillsbnro, Wis.

poteba, penžit podporovala, takže asem jejím vlastním piinním a jejich

penzi poízeno do kostela vcí za tisíc dollar.

Msto rostlo, a obyvatelstvo Antiga se množilo, takže cvida sv. Jana

Ktitele z malých, nepatrných poátk vzrostla v mohutnou osadu, ítající pes

400 rodin.
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darem obd pl'inesli. :\1. Deleglisoyu byla obetayou podpol'oYC1telkl)l1 tohoto ko
stela. 0 rozyoj osady a ukrasn eilr<11l111 se starala a yzdy, kdykoli\' to110 bylo 

Kostel S\·. ~\loj"i,L \' IIillsboro, Wis. 

potreba, penezite podporoyala, takze casem jejim vIastnlIll IJ]'icinelljm a jejich 
penezi purizeno do kosteIa yeCl za tisic dollarl1. 

l\Iesto rostlo, a obyvateIstyo Antiga se mnozilo, t,dde O .~<H_1a s~;. Jana 
KHitele z maIych, nepatrn$'ch pocatkll YZl'ostla v mohutnoa osadu, cHajici pres 
400 rodin. 
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Pomry .finanní se zlepšily a blahobyt zavládl, takže Poláci pomýšleli
na založení své vlastní osady. I stalo se tak. Potem asi 60 rodin založili si

svou vlastní osadu a obdrželi knze, který v jejich mateštin hlásal jim slovo
Boží. Cech-katolík co do potu bylo mén než Polák. Bylo jim poteba
zvláštní opory, aby mohli pomýšleti na samostatnost', a bylo jim na ni ekati
osm let. Kýžrné pomoci se jim dostalo od ]\1. Delcglisové. Ona jest zakladatel-
kou a nejvtší dobrotlitelkou mladé této eské osady.

l''r;ini iŠLik Au«:unIi Marie Delcjliseová.

Marie Deleglisová darovala 9 lotu pro kostel, faru a školu. Na stavbu

kostela pispla $1000, na vnitní zaízení obtovala pes $700, atd. Její štdrá
ruka nepestávala bohat udíleti dar dalších pro dobro svých rodák—ech-
katolík. Ped nkolika lety odevzdala osad, kterou založila a tak. štde ob-

myslila, dalších 45 lotu, aby osada prodejem tchto uhradila dluhy na osad
ješt váznoucí.

Antigo jest msto ítající pes 6,000 obyvatel, jest okresním sídlem

Langlade okresu. Dráha Northwestern probíhá jeho stedem a jest to jediné

spojení s obchodním svtem. Nepatrný potek probíhá mstem. Obchodní
ruch msta jest velice ilý, staví se o pekot a cena majetku rychle stoupá. N-
kolik parních pil a továren na rozliné výrobky zamstnává nemalou ás tam-

ního lidu. Msto vyniká svou polohou. Okolí jest pekrásné. Krásná rovina

na kolik mil kolkolem, která z vtší ásti jest promnna v úrodná role. Tato
úrodná pole pítomn vzdlává pes 250 eských rodin, povtšin dobe si sto-

jících, takže Antigo má ped sebou skvlou budoucnost' i tehdy, až lesy a pr-
mysl devaský pomine a pozemky, na mnoze ješt pusté, v úrodná pole se

500 IJejiny Oech?iv AmerickYch. 

Pomery finallcnl sc zlepsily a blahobyt zavladI, takze POlclt!i pomysleli 
na zalozCIlI s\'e "Iastlll osady. I stalo se talc Poctelll asi 60 rOdill zalozili si 
svou d~st111 osndu a obc1del'i knezC', ktcr.{r v jcjich materstine hhh(li jim slovo 
BozL Cech{l-katoliki'l eo do poetu bylo mene llez Pol£ddl. Bylo jim pot reba 
zvlastlll OpOl'y. aby lllohli pOlllysleli 11a H;lI1JOstalnost', a bylo jim 11n ni cekati 
OSIll let. K.'·;'t'lle ponlO(·j s(' jilll do:-;lalo ad ~1. Delpgliso,·e. Ona je:~t zaldadatel
kou a ncj\ el~l dn]' l'udit(,lkoll lllhH1e teto el'ske mmdy. 

:Marie Delo~liseovn.. 

:JJarie Dl'IeglisoY[1 dt-ll'Oyula 9 IOt{l pro kos:el, farn a skolu. Na stavbu 
kostcla pI'i~pela $1000, lIil Yllill'ni zal'lzcnl obetoyala pres $700, atd. Jeji stedra 
rnka 1)epI'es1.[lnlla boha1(: udildi dartl dalsieh pro dobro s\'S'eh rocl{lk{l-Cechu
katolildl. Pi\'d neko.Jika let~· odpyz<1ala osac1e, ktcl'on zalozila a tak stcdre ob
myslila, dalSh·h -:1-5 I Oti'l , ah~' osada prodejem techto nhl'acli'la dlllhy na osade 
jeste \'clZI10UCI. 

An tigo jest mesto cltajlci pres 6,000 ob.\'\'atcli'l. jest okrcsnim sidlem 
LangladC' okresll. Draha );'orthwestcrn prohihit. .iL·ho sth'clem a jc-;t to jcdinc 
spojc·ni s obchodnim SYetl'lll. )\epatrn)'" potllel~k probiha mestplll. Obchodni 
ruch me~ti\ jcst y('li('e eil~' , stad s(' 0 prekot a cena majetku l'.rchl~~ stonpii. Ne
kolik pamielI pil a tOyiil'('n na rozlienc vyrobky zamestllu \,{l ncmalo'l east' tam
niho lidll. :Jfesto yynik{\ S\'OIl poloholl. Okoli jest prl'kl'{lsne. Krasna rovina 
na kolik mil kolkolcm, ktcra z vet;:;i HISti jest prOl11enena v (lrocLlu role. Tato 
(lrodna pole pl-itomne yzdclani pres 250 cesk)'ch rodin, poyetSine clobi"e si sto
,jicieh, takzc Antigo mel pi-cd seboll sIn'clon blldollcno~t' i tehcly, a7. lesy a prii
mysl drc\'al'skS' pomine a l1ozeml\y, na mnoze jeste PllSt<~) v lll'lldlla pole se 
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obrátí. Všech ech jak v mst tak i na farmách zamstnaných ítá se tam
pes 300 rodin.

Roku 1883. založili katol. eši spolek sv. Václava, kterýžto tenkráte ítal
16 úd a vzrostl za krátko na 40. Zásluha o založení a blahodárné pokraování
spolku pináleží tem mužm: Jos. Karlovi. Janu Srhultzuvi a Frant. Wan-
ningrovi. Roku 1890., pi utvoení Wi.«. jednoly, spolek se rozdvojil. Nkteí
zstali vrni I. Ú. J., ale vtší ás se pidala k nové jednot Wi^eonsinské.

P. JAN J. VORLREK,
fará v csadc Panny Mane v Aiiti,i;o, Wis.

eská katol. obec, pod ochranou Nanebevzetí Panny Marie, ku které se

hlásí asi 80 pispívajících rodin, založena byla roku 1900. F. F. Koláem, který
se téhož I oku odhodlal duchovní správu tamních ech pevzíti, je organisovati
a eskou obec založiti, což se mu podailo. Kostel postavil a po tíleté práci
opustil osadu. Nástupcem jeho stal se P. Emanuel Kabát, který postavil faru
a uplácel dluhy.

Nástupcem P. Emanuela Kabáta stal se P. Jan J. Vorlíek, který ped
tím po 6 let byl duchovním správcem nmecko-eské osady ve Francis Creek,
Manitowoc Co., Wis. Knz tento narodil se roku 1872. v Lažištích, kraj áslav.
Otec jeho Josef byl po 25 let nepetržit starostou mstyse Hammerstadtu a
spojených obcí, zaež mu byl císaem a králem udlen záslužný kíž za služby,
obcím a vlasti prokázané. P. Jan J. Vorlíek gymuasijní studia konal v Kutné
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obrati. Vsech Cechll jak v mcste tak i na farmaeh zllmcstnan)'ch ~ita se tam 
pres 300 rodin. 

Roku 1883. zalozili katol. Cesi spolek sv. Vadaya, ktcl')'.Zto tel~krate eital 
16 udil a vzrostl za kratko na 40. Zelslnha 0 zalozeni a blahudarne pokracovani 
spolkn prin:ilezl tfem muUuTI: Jos. Karlovi, Janu 8('11nltzuyi a Frant. \Van
ningrovi. Roku 1890., pri utvol-rtli ',Vi~. jr'dnoty, spolt·k se rozclvojil. Nektefi 
zllstali \ erni 1. U. J., ale vetS! east' se priJala k nove jcd1l0te 'Yi.,consinske. 

P . .TA~ .T. YORLftEK, 
farar v csadt: Pilnuy ~larle \' r\ lit ig-n, \Yis. 

Ceska katol. obec, pod ocbranou Nancbeyzeti Panny :Jlarie, 1m ktere se 
hHlSi asi 80 prispivajicich rodin, zalozena byla roku 1900. P. F. Kularem, ktery 
se tehoz luku odhodlal duchoyni spranl tamnich Cechll pre nIti, je organisovati 
a ceskou ubec za10zit1, COZ se ruu podarilo. Kostel posta dl a po tHlete praci 
opustil osadu. Nastupcem jeho sial se P. Emanuel Kabat, ktcr)· IJostavil faru 
a uplacel dluhy. 

Nastnpcem P. Emanuela Kabata stal se P. Jan J. Vorlicek; ktery pr-eel 
tim po 6 let byl duchovnim spraycem nemecko-ceske osady ve Francis Creek, 
:Manitowoc Co., Wis. Knez tento narodH se roku 1872. ,~Laz1stlch, kraj Caslav. 
Otec jeho Josef byl po 25 let llepretrzite starostou ruestyse Hamrnerstadtu a 
spojenS'ch obcl, zacez mu byl clsarem a kralem ndelen zelsluzn)r kHz za s]uzby, 
obcim a vlasti prokazane. P. Jan J. Vorlieek gymnasijni Eltudia kunal v Kutne 
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Hoe a Kolín. Na to opustil svoji vlast' a odebral se do Ameriky. Zde byl

njaký as v koUeji sv. Prokopa v Chicagu, 111., a pak studia svá ukonil v semi-

nái sv. Františka, blíže Milwaukee, Wis. Roku 1898. byl v Milwaukee na knze
vysvcen arcibiskupem Fred. X. Katzerem pro dioecesi Green Ba>, Wis. — Za

jeho duchovní správy jak osada v Antigo, tak i v Nva velice slibn se rozvíjejí.

O osadu v Antigo vedle rodiny Ueleglisovy mají zásluhu : Antonín Jí-

cha, jenž se narodil v Tejnci, v kraji Plzeském v Cechách roku 1866. Pibyl do

Ameriky asi ped 25 lety a usadil se v Antigo, Wis. Oženil se s dcerou Josefa

Karla v Antigo, svou piinlivostí a spoivostí dodlal se slušného postavení.

Leo Hittle, jenž pibyl do Ameriky s rodii svými co malý hošík. Usadili se

v Kellnersville, Manitowoc Co., Wis. Pozdji olsthovali se do Antigo, kde

mladý Hittle zabýval se rozliným zamstnáním, až posléze otevel eský hosti-

nec s Cechem Veselákem. Antonín Ryneš, obuvník, kter}''' má v Antigo slušné

postavení a tší se všeobecné pízni spoluoban. Václav Wagner, jeden ze tí

syn Jakuba Wagnera. Narozen v Antigo, zakusil všecky prvopoátky msta

—

vyrostl s mstem. On i ostatní dva bratí zamstnáni jsou v elnjších závodech

v Antigu. Jakub Zahradník, který pibyl na vyzvání svého strýce, Jana Steffla,

do Ameriky ped 14 roky. Ponvadž byl šetrn}'' a piinliv}''^ mladík, získal si

dvru a lásku jak svého strýce tak i u ostatních lidí. Jos. Karel a pátelstvo,

rodina *Stebrova, Jílkova, Koudelkova, Schultzova, Rezkova, Pavlátova a mno-

ho jiných. A tu se nelze co diviti, že kostel i fara jsou z nejlepších budov v m-
st Antigo a širém okolí.

V roce 1876. se pisthovala, jak již eeno, první do Antiga iNíarie Dele-

glisová. Od tohoto roku se tam eši houfn sthovali, takže v roku ]S90. ítalo

se jich na sto rodin. Každ3'm rokem dojíždl k nim eský knz. Byli to: Roku
1884. a 1885. P. Vídeka, roku 1886. P. V. Cipín, r. 1887. a 1888. P. Kraemer, r.

1889. P. V. Kišan, r. 1890. P. W. Koerner. Všichni eši chodili do irsko-n-

meckého kostela. V roce 1898. konal tam i v Ncna missii P. X. Till a sice v pol-

ském kostele.

Spolky v osad jsou: Sp. sv. Václava, sv. Anny, sv. Ržence, panenský

spolek a mládenecký spolek. Tyto spolky poídily velmi mnoho krásných vcí
do kostela. V nedlní eské katol. škole v Antigo bývá asi 40 dítek.

echové svobodomyslní tam nuijí slabý ád . S. P. S., zvaný "Zlatá Svo-

boda." jenž byl založen roku 1885.

Krajané eští v Antigo a okolí dodlali se svojí pr'iinli\;)st! slušného

majetku a l)lahobytu, jejž rukou pilnou dále rozmnožují.

S osadou Pannv ]\rarie v Antigo spojena jest missijní osady sv. Václava
v NVA, Wis.

Tato jako missie založena byla polským faráem osady sv. Hyacinta, P.

Bieiiiazrem z Antigo, Wis. Na vyzvání P. Bieniazre nkolik elnjších osadní-

k poalo pracovati na zakládání osady a podailo se jim po delší práci a náma-
ze sehnati potebný kapitál, s kterým se mohlo zapoíti se stavbou nového ko-

stela. Kostel postaven v krátké dob pkný a dosti prostranný pro tamnjší
osadníky. Dluh nezstal takka žádný, neb po ukonení stavby vše, až na nepa-

trnou á.stku $250, bylo zaplaceno. Kostel zasvcen sv. Václavu, patronu e-
skému.
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HOl'c a Koline. ~a to opnstil svoji vlast' a odcbral se do Ameriky. Zde byl 
nejakf- e:=ts v kolle>ji sv. Prokopa v Chiragu, Ill., a pak studia 8VU nkoncil v semi
nill'i sv. Ij1rallti~ka, blize Milwaukcc, \Vil'>. Roku 1898. byl v l\lilwaukee na kneze 
vysvecC'11 arcibiskllPClll ~'l'cd. X. Katzc1'cm pro dioecesi GrccD Bay, \Vis. - Za 
jeho dnehovlli sprav)' jak osadn v Antigo, tak i v Neva vdice slibnc Sl' rozvijeji. 

o osadu v Antigo vcdlc 1'odillY Delcglisov.\' maji za~luhu: ..Antonin Ji
cha, jenz sc narodil v Tejnei, v kraji Plleilskcm v (\"chaeh l'oku lSGC. Pi'iuyl do 
Amerik~- asi pi'cd 25 lcty a lIsac1il se v Antigo, 'Vis. Ozcnil se s deeron J oscfa 
KaI"la y ..Alltig·o, svou pi"icinlivosti a sporivosti duc1eInl sc :-;Illsneho postavenl. 
Lco Hittlt:, jenz pribyl do Ameriky s rodici sVYl1li co maly hosik. Usac1ili se 
v Kellnersville, l\Ianitowue Co., 'Vis. Pozdeji o.lsUihovali se do Antigo, kc1e 
mlac1y Hittle zabyval se rozliellf-m zamestminilll, az posleze ot<:',,:i\.l cesky hosti
nce s CCChC111 Yeselilkem. Anton1n Rynes, obnvnik, ktpry lila v Antigo slnsne 
postaveni a tesi so v;eobecne pi"izni spolnobeaniL Vaclav 'Yagnel', jec1cn ze tfi 
sym\ J aknba 'Yagnel'a. Xa1'ozen v Antigo, zakusil vsecky l'l'yopoe£ltky mesta
v;)Tostl s mestem. On i ostatn1 ll,'a bratfi zamestn[llli jwn y celnejsich zayoc1ech 
v ... \lltign. Jakub Zahradnik, ktpr," pribyl na yyzy[mi s\-fho str)'ce, Jana Steffla, 
do Ameriky pi'ed 14 l'oky. Ponev3llZ byl sctrnf- a pritinlivfr mlHdik, ziskal si 
dln'crn a lii.sku jnk sveho str,\-l'e tak i 11 ostatnich lidi. Jos. Karel a pNltelstyO, 
rod in a 8tcbroya. ~filkoya, KoudclkovH, Sd1l1ltzonl, Rezkoya, Pnvlatoya a 111no
ho jinS'l'h. A tu sc Ilelle to di\'iti. Zl' lwstl'l i fnra jSOll Z nejlppsieh buc1o\' \' ll1e

ste Antigo a sil'em okoli. 
\r 1'c,ce 1876. se pi'-istphlwala. jak .iii :I'CeCllO, p1"'11i do ..:\ntiga ~r(ll'ie Dl'le

gli:-:oY[]. Oll to11oto rokn ~c tam ('l'~i houfn;:; stellO\'ali. takze Y roku 1 S90. eitalo 
sc ,;i<:11 11<1 "to rodin. KazdYlIl l'ok.'1ll dojizdel k nim ceskS' kilez. Byli to: Roku 
18S4. a 18S.). P. Y1ch·ilka, 1'olm 1 SSG. P. Y. ('ipin, r. 1887. a 1 S8~. P. KrHCII1Pl', r. 
1889. P. Y. Kl-i;t'all, 1'. 1890. P. \V. KoC'rlll'1'. YsiL'lllli (:psi dlOl1ili do irsko-nc
meckeho kostl'la. Y l'oce lS9:~. kOI1HI talll i \' :\('\'<1 mi~sii p, X. 'rill :1 si('" y pol
SkClll knstele. 

Spolky \' osnde json: Sp. S\-. YUl'la\'(l, s\' .• \llll,\', SY. RilzeIH'I', Pi:lIH>l1sky 
spoh>k <I n!1(llh·nrc·k,'- spolrk. Tyto spolk~- pol-idily vl'lllli 1111lObo l,r{\snyeh "rei 
do kostl'lil. \Y nedelni cl'ske katnl. skol.' Y .Antigo h)'Y[1 (lsi -10 (litrk. 

C't'(·l!O\·e syoLodoll1."slni tam nUlj! sInh." \'[\(1 C'. S. P. S., Z\'llIlS' "Zlatl1 8\'0-

bot1<1." .i.'IIZ byl zalozen 1'okll 1tiS3. 
Kl'ajanl' rl'sti 'i' .\ntigo a okoli doclplali sc s\'oji Jll'i(~illli\-n~J! sln;neho 

majdkll cl hlahobytu, jl'jz rllkon pill1()1l dc'll .. rozlllllozllji. 
~ ll;-'c-t,l011 Pnl1ny ~r(Il'i(' \ .. Antigo sPOjPllCl jr;-;t llIissijllJ osady ~\. Y£iclaya 

Y NEV A, \Yis. 
1'<1to jako missiC' Zal0Zl'lla hyla j1olsk."lll fal'llf<'1ll o;-;ndy s\'o lIY<1<:inta, P. 

Bil'lliazl'('lll z ~\ntigo, 'Yis. Xa \',YZ\'iilll 1'. gil'l1iazr(' llPkolik el'lllej,~il:ll o~at111I
ktl poealu praC'oYati na znkl[Ic1[1l11 osac1~' a podal'ilo sc jim PJ dcl~l ]11'<lci a u{]ma
zr sl'illwti J1oH'ellllf' kapit£iL s Idl'l',Vlll sc mohlo zapueiti s(' ~taybUll noveho ko
stela. KLlstd postaYC'll \' krcltke 110be pelm)' a dosti prostl'annS' pro ti:llllnejsl 
osadnihy. Dlllh llczllstal tClkr-ka zfldnS-, llrb po llkollrrnl st(l\'b~' YSC, az lIa ncpa
trnoll rflstkll *:?30, b~'10 zaplaccno. Kostel zasyccrn SY. V£Iclanl, patronu ce
skemn. 
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V uovém tomto chrámu první mši sv. sloužil z cskvoh kii/í P. X. Till

a první slovo Boží hlásal v ei eské pi bimování. Tenkráte spravoval osadu
tu P. J. Bieniarz, fará osad}- polské. P. Bi(>ninrz staral .se o eeliy upímn a

líbají jej všiekni v dobré pamti.

eský katol. kostel a fara osady Panny Marie v Antigo, Wis.

Osada ítá 40 rodin. Zakládající a elné rodiny této osady jsou: Sehultzo-

za, ervova, Makova a Plzákova.

V osad jsou tyto katolické spolky: spolek sv. Václava, uiládeneckv spo-

lek W. J. a rženecký spolek žen sv. Anny.

S okresem Grant sousedí okres Crav/ord, kdc^ se iieMrJ r<rci. )\.- iis zovati

pozdji. Jedním z nejstarších osadník v ckresn tom j< s!" Josef KKma, kterým
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v IlO\'em tOllltO Clll'{I11111 lll'\'))i lllsi sv. SIOllZil z epskS'dl kn;,;'i r P. X. Till 
a prvlll ~lo\'o Bozi h.Jasal v l'l'~i e('ske pi"i hii"lllO\'f!nl. TI'llkriltl' ~l )i'a voval osaclu 
tn P. J. Bieniarz, farM~ osady polske. P. Bil'llial'z st<ll'<ll ,-)( ' n (' l' ~lJy llpHmne a 
maji jej vsiclmi v dubre l'ulllet i. 

C'esky katol. kostel a t'ara osady Panny ~Iarie v Antigo, "Tis, 

Osada citil -10 rodin. 7.nldadajlC'} a cpllle rodiny h~to o:-ocH1y j~.); l : Schnltzo
za , Cervova, :JIntl:ovCl a Plzilko\'(1, 

y osacle json tyto ka tolitke spolky: Sl~ ul l'k ~ \'. Y[[('LJ \',1, ll!E.[I'l1ech:y spo
lek W. J. a rllZl'llcr];:S' :-,pokk ZI"!l S\" .. :\ ]1 11.", 

S okl'esl'l1l Grant sOlls('lil nl:n's l'l' i:1 W [ Ol'l!. kde s<' 11( )(\l1i ('I'\·!. )\.0 l l-'; ( zl)vati 
poz(H~ji. J pdnim z n(' j<t11<ldl t)::: c~l1 ]] lk i'l \' d ;: l' l'S ll tom .~ (' .... - J(l":f'f Kl'lIl<l , ktel'Y-
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se narodil 27. listopadu r. 1834. v Lažišti u Orlíka v píseckém kraji, kdež jeho

otec byl cestáem. Josef pomáhal mu štrkovati. Roku 1854. starý Klíma si

usmyslil, že se vysthuje do Ameiiky, a také v únoru téhož roku pijel se svou

rodinou (synem Josefem a dvma dcerami) do Clevelandu, ve státu Ohio. Jeli-

kož pak byli bez penz, byli nuceni ezati po domech díví, zaež dostávali pl
dollaru denní mzdy. Po dvouletém pob3'tu v Clevelandu odejeli do Chicaga,

kdež Josef Klíma dostal práci vo devárnách. Roku 1858 odebrull se pak do

okresu Crawford a zakoupili si v nm za 170 dollar pozemek 18 mil vzdálí od

msta PRAIRIE DU CHIEN, nedaleko nynjšího EASTMAN. Tam si vystavli

srub a po dlouhou dobu se živili jen kukuiným chlebem a kávou, již si pipra-

vovali z pražené kukuice. Pole svá vzdlávali pouze motykami.

Avšak usilovnou námahou a velikou šetrností dodlali se koncn-j pkné-
ho výsledku. Starý Klíma zemel na své farm r. 1870. Syn jeho Josef žil

ješt r. 1902., jsa otcem etné rodiny a zámožným farmáem. Ml 330 akr
pdy, zdný píbytek, výstavná hospodáská stavení a stroje, jimiž vzdlávají

pdu jeho synové.

—

Starými tamními osadníky ]\yli ješt: Jakub Bauer, Frant. Mnrvan a To-

máš ek (Tomšíek zvaný).

—

Hlavním místem v okresu tom je již zmhiné msto PRAIRIE DU
CHIEN, jedno z nejstarších mst státu Wisconsinu, jež založeno bylo, tak jako

Greenbay a Mihvaukee. francouzskými osadníky. První bloch tam pišel r.

1726. Msto to leží u veletoku Mississippi a bylo díve stanovištm vojín, kteí

stežiti mli okolní kraj proti vpádm Indián. Pevnost' k úelu tomu vystav-

ná leží dnes ve zíceninách.

Prairie du Chieu má pes 3,300 obyv. a eských rodin .ve mst a jeho

širém okolí je asi 230, vtšinou katolických.

Zprvu patily eské katol. rodiny v Prairie du Chien ku staré francouz-

ské osad sv. Gabriela. Roku 1891. založili však eští katolíci samostatnou obec,

a vystavli kostel, kerý zasvtili sv. Janu Nep.

Prvním duchovním správcem nové osady byl P. Jií Kiefner, který vysta-

vl r. 1898. faru a daroval kostelu dva oltáe. P. Jií Kiefner narodil se ve

I\Il.vnci u Domažlic v Cechách roku 1863. Gymnasium studoval v Domažlicích.

Roku 1881. se vysthoval do Ameriky a pokraoval ve studiích v benediktinské

kolleji v St. Vincents, Pa. a ukonil svá studia v seminái sv. Františka Sáleské-

ho v Mihvaukee, Wis. Xa knze byl vysvcen roku 1889. a ustanoven faráem
v irské osad sv. Patricka v Seneca, Crawford Co., Wis., s tím naízením, aby

z osady té obslulioval katolické Cechy v Prairie du Chien. v mst to 20 mil od

Seneca vzdáleném, kde bylo tenkráte na 200 katol. eských rodin, a pak v eské
osad sv. Václava v Eastman, Crawford Co., Wis., 5 mil od Seneca vzdáleném.

Rozloha jeho psobnosti byla tedy dosti veliká a práce bylo dosti.—Po 2 letech

poslal jej biskup Flasch do Prairie du Chien, by tam založil samostatnou osadu.

Ale práv toho asu pestala tamní pila ezati stavební díví, v níž skoro všichni

eši z Prairie du Chien pracovali. Následkem toho nemohli a nechtli bez výdl-

ku jsoucí osadníci stavti kostela. I nebylo jiné pomoci, než že P. Kiefner rau-

sil podniknouti sbírky po celém státu Wisconsin a tak kostel se stavl pece a

sice bez dluhu. Za 2 roky stavli osadníci s P. Kiefnerem faru a pozdji katol.
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se narodil 27. listopadu r. 1834. v Lazisti u Ol'lika v p1seckem kl'uji, kdez jeho 
otee byl ecstarem. Josef pom£Jhal lUn sterkovati. Roku 1854. starf' Klima si 
usmyslil, zr sc vystchuje do Ameriky, a take v (morn tehoz rokn pi"ijel se svon 
roclinon (s~Tnelll Josefem a dvema dcel'ami) do Clcvelandll, ve statu Ohio. Jeli
koz pak byli bez penez. byli nne(ni l'ezati po clomech dHvi, zacez dostavali p'ul 
dollarn denlli mzdy. Po clYonlctem poLytn v Clevt'lanelu odejeli do Chicaga, 
kdez Josef Klima dostal pruci Yi; elrevul'l1ach. Roku 1858 oc1ebral: sc pak do 
okrcsu Cl'awforcl a zakoupili si v nem za 170 dolIaI'll pozeHlck 18 mil yzdali od 
mesta PRAIRIE DU CHIEN, nedaleko r.ynejsfho EASTlVIAN. THm si vystaveli 
srub a po c110nhou c10bn se zi\rili jen knknl'icnym cblebclll a k{tvou, jit si pl'ipra
vovali z prazene knknl'icr. Pole snl. vzelel{tvali pOHze motykami. 

Avsak nsilonlOu n5maboll a ycUkon ~etl'l1osti cIoelelali se konccl1~ pelme
ho v;VslecUm. StarS' Klima ze1111'ci na sve fcu'me r. 1870. Syn jl-'ho .J osef zil 
jeste r. 1902., jsa OtCC111 cetne l'odin~' a zamoznS'l1l fal'l11111'em. :\Ielt' 330 akl'tl 
pl1dy, zdell)" pHbytek, vS'staYll<l hospoel{Irska, ~taYl'lli a stl'ojP, jimlz vzdeIuYaji 
Plldu jeho synove.-

8ta1')'mi t:m1l11mi osac1111ky b~'li je;U:~: J<lkub Bane!', Prant. :\[[Il'yan a To~ 
mas Cek (Tomsicek zYanS·).-

IlIa vn1m m1stem v olu(,5'J tom je ji~ zmjnene llleStO PRAIRIE DU 
CHIEN, jedno z ncjstnl'sich mest statn ,Visconsinn, jez zalozeno by10, tak jako 
Greenba~' a 2\Iihyaukec, francoll~skSrmi osaL1l1lk~~. Pryni beloch tam prisel r, 
1726. :JIesto to leii n yeletokn ::\Iississippi a 1)),10 clfive stanovistem yojim\ ktefi 
stl'cZiti llleli okollli kraj proti vpftc1i'lm Inc1ianll. PCVllOSt' k (lccln tomn vystnve
nii h1zI dm'!-i Yl:' zrfcenin <leh. 

£Ira i1'il' dn Chien m£L ph~s 3,300 obyy, n ceshJch 1'oc1in .Yl' meste a jeho 
sil'em okoli jp asi ~30. yet~illon katoliek)"ch. 

Zprnl patr'ily e('~ke kato1. rodiny y Prniril' ell! Chien kn stare francouz
skf osade :-;\'. Gll iJril'la. TIokn 1891. zalozi1i v~nk ecst! ka toliei salllostatnon obec, 
a v~·staye.li kostel. Idp1')' zasvetili S\'. Janu ~ep. -

PITll11l1 d l1l,ho\'n 1m S111'£1 ycpm nove osad~' b)'l P. Jifi Kiefner, kterS' \'~'sta
y('1 1'. ] 8!};~. fHru a dHrontl kosteln dva oltM'C', P .• JiH KipfIl<.'1' narodil se Yl' 

)[J.\'llci n DOIllClzlie v (\·(·hiich 1'Ok11 1863. Gymnasium stl1do\',1I " DomazIideh. 
Roku 18Bl. s(' "y:-;t;:;11o\'al do ..:\.U}erik)' a pokI'a~ovnl vc xtudiieh Y hcnediktinske 
kolleji v ~t. \'incents, Pa. a llkoneil svA stnclia v semilHl lri sv. Frantiska Saleske
ho \' .:\IilwHllkl'l'. '''is. Xa kneze byI vys\'e('(l)) rokn 1880. a llstHllon'l1 farM'PIll 
v il'sk~ osadc. S". Patl'icka " Sel1l'ea, Crawford Co., 'Vis., s tim llill'lZPlllill. aby 
z osady tf obsillhoval katolicke ('tlch~' v PnliJ'il' llll ChiI'll, v m(>ste to ~O mil od 
SI'IWl'<I yzd(Il('nelIl, kde h~'lo tc'nkr{lte 11:1 200 katol. el'sk.\·l'h roll ill, H pak v ccske 
osade S\'. Y'{H:!a\'a v Eastman, CrawfoJ'd Co., 'Yis .. f) mil oel SPlll'C'a yzlliilcnem. 
Hozloha jl'110 pllsobnosti byla tedy dosti Ycliktl, a pr{lce bylo dosti.-Po 2 lctcch 
posbd jl'j biskup Flasc·h do Pr<lil'il' clll Chirll, hy tam zaIoii1 samostatnoll osadn, 
All' pr{"'e tolto ewm pI'('stala blInni piIa !-t'zati stavC'lmi (U'ld, " lllZ sl\OJ'o vsil'hlli 
('('si z Prairie clll Chi('n pral'ondi. ~{Isll'dkl'lll toho lWlllOhli a lll'ehteli bpz yS'del
ku jsonci osac1nlci sta Yeti koste1a. I neby10 jine pOllloci, Ilez zc P. Kiefner ml1-

sil podniknonti sblrky po eclem stiitn ,ViseOllsin fl tak kostel sc ~ta n~l prece a 
siee bez dIuhn. Za 2 rnk~' ~tayeIi osaclnici S p, KicfnerL'm farn a pozcleji kato1. 



J.:\X P.\UIX. 
pi'edseda l-csko-kat ul. \rh ,~'o sin ke .Tcdnoly 

a by\'al~: l'l'cdseda 1. ( ' . . 1. . 

FRANT. BENES, 
mfstopi"edsella Wisconsinske Jednoty. 

.10~F:F Jl-~EK. 

1. tajemnfi, \risconsinsl\t~ .1ednoty. 

YIT SPIKA, 
]1. tajemnfk \\ iscon~inske Jednoty. 
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osadní školu.—V Prairie du Cliien, v Eastman, kterážto osada, zasvcená sv.

Václavu, patila jako missie k osad sv. Jana Nepom. v Prairie du Chien a v-
bec v Crawford okresu úspšn psobil P. Kiefner 15 let.

Týž knz organisoval osadu v Eastman (Batavia), vymaloval a dobe zí-

dil kostel, vystavný tam již roku 1873. a postavil pknou cihelnou faru. V
osad té bylo toho asu asi 100 rodin nejvíce eských, s nimiž osadu podporovalo

nkolik francouzských a irských katol. rodin. Roku 1898., když v Eastman vy-

stavna byla fara, odsthoval se tam v prosinci téhož roku P. Kiefner a na místo

jeho nastoupil 15. ledna r. 1899. P. Xaver Till, nyní duchovní správce v eské

osad sv. Václava v La Grosse, Wis. Po jeden rok byl P. Jií Kiefner faráem

polské osady sv. Michaela v Junction City, Wis., a pak ustanoven faráem v

Sherry (Blenker), Wood Co., Wis., o kteréžto osad se zmíníme pozdji. P.

Jií Kiefner onemocnl a na rzných místech hledal úlevy ve své chorob. Nyní

psobí ve Wausau, Wis.

Po odchodu P. Xavera Tilla do La Crosse roku 1901. byl v osad sv. Jana

Nepom. v Prairie du Chien opt faráem P. Kiefner, až do roku 1903. zárove

dojíždje do Eastman.

Po nm stal se faráem v osad sv. Jana Nepom. v Prairie du Chien mladý

knz, z Moravy došlý, P. Antonín Bilík, Knz tento narodil se v Tupesích u

Velehradu na Morav. Vystudoval gymnasium v Uh. Hradišti a po ukonených

studiích bohosloveckých psobil njakou dobu jako kaplan ve staré vlasti a roku

1903. pijel do Ameriky. Za krátkou dobu po svém píchodu obdržel od biskupa

uprázdnnou osadu v Prairie du v'hien, kdež až dosud psobí.

K eské katol. obci v Prairie du Chien patí asi pt eských katol. spolk,

z nichž nejstarším byl spolek sv. Josefa, založený 29. ervence r. 1879.

Do eské katol. školy v Prairie du Chien chodí 142 dítek, které vyuují

dv sestry z ádu de Notre Darne.

Svobodomyslní echové mají tam ád "Svatopluk" (C. S. P. S.)

Po odchodu P. Jiílio Kiefnera z Eastman, stal se tam duchovním správ-

cem P. Ferdinand ech, nynjší duchovní správce v Hillaboro, Wis. Po nm
pišel tam a do dnes spravuje osadu sv. Václava v Eastman P. Aug. Hovorka.

V Eastman jsou dva eské katol. spolky.

Asi 20 mil západn od Prairie du Chien a 15 mil jižn od Eastman jest

ješt jedna, ovšem jen malá eská osada v okolí msteka WAUZEKA.
V Prairie du Chi(Mi l)yla dno 28. záí r. 1891. založena "eská ímsko-Ka-

tolická Ústední Jednota Státu Wisconsin," jež povstala odtržením se wiscon-

sinských spolk od "I. ímsko-KL^.tolieké Ústední Jednoty."

eská ímsko-Katol. Ú. J. ve státu Wisconsin má (r. 1910.) 46 spolk a

sice : Spolek sv. Václava v La Cropse, sv. Jana Nepom. v Mihvaukee sv. Václava

ve Watertown, sv. Václava v ]\Iilwaukee, sv. Josefa v Prairie du Chien, sv. Voj-

tcha v Pil.sen, sv. Václava v Tisch i\Iills. sv. Josefa v Carlton, sv. Františka S.

v Algoma, Ryt. .sv. Jií v La Crosse, sv. Jií v Stangelville, Ryt. Sv. Víta v Mil-

waukee. Ryt. sv. Václava v ]Milv aukce, sv. Václava v iMuscoda, sv. Martina v

River Falls, sv. Václava v Antij;-), sv. Josefa v Reedsville, sv. Václava v Ea.st-
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osadni skolll.-V Prairie dn Chi~n, v Eastman, kteraZto osac1a, zasvecena sv. 
Yaclavu, patfila jako roissie k osade sv. Jana Nepom. v Prairie du Chien a vi'1-
bee v Crawford okresn uspesne I'llsobil P. Kiefner 15 let. 

rryz knez organisoval osaelu v Eastman (Batavia), vymalovul a dobre zri
clil kostel) vystaveny tam jiz roku 1873. a postavil peknou eihelnou farn. V 
osade te bylo toho casu asi 100 rOLLin nej"lce ceskych, s nimiz osac1u podporovalo 
nekolik franeonzskych a il'skS'ch katol. rodin. Rokn 1898., kc1yz y Eastman vy
stavena byla fara, odstehoval S~ tam v prosinei tehoz rokn P. Kiefner a na rolsto 
jeho nastoupil 15. lec1na r. 1899. P. Xaver Till, nyni ducho\'nl sprayce v ceske 
osac1e sv. Vnclava v La Cl'ossr, ,Vis. Po jeden rok byl P. Jii"i Kiefner fararem 
polske osady sv. l\Iichaela v Junction City, Wis., it pak u~tanOVE'1l faral'em v 
Sherry (Blenker), ,Vooel Co., ,Vis., 0 ktereZto ogade se zminime pozdeji. P. 
Jifi Kiefner onemoenel a na ri'izll.fch ml::,tech hledal illevy ve sve chorobe. ~yni 

pusobl ve \Vausau, Wis. 

Po odchodn P. Xavera Tilb do La Crosse l'oku 1901. byl v oSl,de sv. Jana 
Xepom. v Prairie du Chien opet farcH'rm P. Kiefnc'r, az do rohn 1903. zarovell 
dojizdeje do Eastman. 

Po nero stal se fariil,t'lll \' 0~3de sv. Jana Nepom, y Prairit' elu Chit'n mlady 
knez, z l\I<-ravy c1o;l~', P. Antonlll Bilik. Knez ten to narodil se y Tupeslch u 
Yelehradll na ::\Ior~l\'e. YystudonJ! gymnasium v Dh, Hradisti a po ukoncen)'ch 
studiieh bohosloyeckych pllsobil nejakon dobu jako kaplan ye stare "Jasti a roku 
1903. pi"ijel do Ameriky. Za kratkon dobu po svem pHchoclll obddel od biskupa 
npnlzdnenon osadn v Prairie clu ,-1hien, kdez az c1o:md pusobL 

K ceske katol. obci v Prairie clu Chien patH CJsi pet eeskych kato1. spolki'l, 
z nichz nejstarslm byl spolek sv- J osefa, zalozenS" 29. CeryellCe r. 1879. 

Do ceske katol. skol,)" v Prairie cluChien elioc1i 142 elitek, ktere yyucuji 
dye sestry z radu de Notre D,u{lc. 

S,'obodomysll1i Ceehoye m:Jji tam rad "Syatopluk" (C, S. P. S.) 

Po odchoc111 P. JiI-iho Kidncra z Eastman, ~tal se tnm dllehovnim spra v
eem p, Ferdinand Cech, nYllcjsl dllChoyni Spl'rn'ce v Hilhboro, 'Yis. Po n~m 
pl'ise! tam a do d1](~s ~pra\"uje o5cleln :;;Y. Vaclava v Eastman P. Aug. Hovorka, 

V Eastman .1SOll ch'a ceske kato1. spolky, 

Asi 20 mil zapaelnc nd Prairie ell! Chien a 15 mil jiznc od E2stman jest 
je;te jedna, oysem .irn mal[l ecsk[1 osachi Y oko11 mestecka WAUZEKA. 

Y Prairie du ChiC'n byla dne 28. zaH 1', 1891. zalozen<l "Ceska Rimsko-Ka
tolicka Ustredni Jednota Statu Wisconsin," .it'z povstala odtrZ('nllll se ,,'iSCOll
sinskS'ch spolktl od "I. j'~imsko-K::'.tolieke Ustr'edni Jednoty."' 

(\'sl~(l. I'{llIlsko-Katol. (r, .I. \"e statn ,ViseoIlsin ma (1-, 1910.) 4ti ~polktl a 
sice : Spolek sy. Y[Jcla\"a \" La C'l'l)~Sl~, sv .. Jana ?\eplHll. \y'Jlilwaukl't· SY, Yilclava 
n' \Yate1'towll, sv. Y[J('la\"a Y 'Jlil\Yallkrc. S" .• Josefh y Pl'nil'it' dn Chit.'l1. SY, Voj
teclla '" Pilscn, S\'. \'[Iclaya y Tis('h :\1 ill,., S\' •• To~efa 'i" Carlton, S\'. Fralltiska S, 
Y Algoma, Ryt. s\"o ,Ji"i \" La ('rm:~l'. SY •• JiH Y StangeI\"ill(', Ryt. t.,\-. Yita y'Jlil
waukee. Hyt. f,". Yiiel:l\"a '" 'Jlihl 1l1lkcc. s", YiieJtn-~ ,- ::\lil~I,t)tb. ~V. 'Jlartinfl v 
Riw'r Fall~, S\", Y ar-la ":1 '" ~\llti:::). S\" •• J osrfa \" Rc,('dsyi lit·, :.,\". Y [ll'lD y~l Y East-
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man, sv. Jana Nepom. v Kellneisville, Ryt. sv. Václava v Prairie clu Chien, sv.

Jana Ktitele v Krok, Beseda sv. Vojtcha v Milwaukee, sv. Jana Nepom. v La
Grosse, sv. Jana Nepom. ve Watortown, Myslivc sv. Jií v Milwaukee, sv. Vá-
clava v Pine Creek, Ryt. sv. Jií v Reedsville, sv. Josefa v Milwaukee, Ryt. sv.

Jií v Kewaunee, sv. Josefa v Turners Falls, Masa., sv. Josefa v Ashland, sv.

Václava v Milladore, Ryt. sv. Jana v Muscoda, ssv. Petra a Pavla v Menominee,
Mieh., ssv. Cyrilla a Methodje v La Grosse, Ryt. sv. Jana Nepom. v Tisch Mills,

sv. Václava v Nva, sv. Václava v Greenstreet, Ryt. sv. Václava v Racine, sv.

Václava v Haugen.

Hlavní úedníci její jsou: Jan Paul, pedseda; Rev. Fr. Kolá, kaplan;

Dr. J. J. France, vrchní léka; Frant. J. Beneš, místopedseda; Josef Junek,

I. tajemník ; Vít Spíka, II. tajemník ; Ondej Kolafa, pokladník ; F. W. Stangel,

právní rádce; Frant. Stupka, I. •lvrník; Václav Stiber, II. dvrník; Josef

Sikhart, ITI. dvrník.

Starou a zárove velkou osadou je eská osada ve mst LA CROSSE,
v okresu téhož jména ve východním Wisconsinu.

Do msta La Grosse, jež leží nad ekou Mississippi a má dnes bez mála

30,000 obyvatel, pibyli první echové r. 1855. a to František Ivubal (nar. r.

1810. v Petrovicích u Sušic), jenž zemel v La Grosse 27. listopadu 1899. a bra-

tí Nedvídkové (Josef a Jan), kteí zakoupili pozemek 16 mil jižn od La Grosse,

na nmž v létech osmdesátých zemeli. Odkud pocházeli, nemožno bylo zjistiti.

Synové jejich pibyvše v útlém veku s rodii do Wisconsinu, nevdí již kde se

otcové jejich v echách narodili.

Roku 1856. usadili se v La Grosse: Václav Kabourek (nar. 17. záí 1837. v

Štpánov v budjovickém kraji, Jan Houška (nar. r. 1838. v Pištín (fara

Stráž] v kraji Jind. Hrad., a zemelý 7. února 1898. v La Grosse) ; Karel To-

mášek (nar. 4. ledna 1828. v Dnnajicích v budj. kraji a zem. 3. srpna r. 1900.)

a Frant. Neuwirth ze Stráže.

Starými osadníky jsou také: Václav Vrchota z Branné z okresu Tebo-
ského, Jos. a Frant. Kíž z Pištína, Jan Janda (nar. ve Stpánovieíeh u Lišova),

Josef Jirka z Mína, o. Nepomuk, Emil Prcha z Kutné Hory, Václav Stehlík

(nar. r. 1828. v Purkarci u Hluboké), Pelr Šindelá (nar. 1834. v Ilatín u Jind.
Hradce), Frant. Trojánek (nar. r. 1828 v erném Kostelci), Jan Stank (nar.

18. ervna 1831. v Štpánov), Josef Pávek (nar. 4. bezna 1832. v Pondražee),
Josef Všeteka (nar. 13. bezna 1825. v Kamberce u Mladé Vožico), Jan Hala-

ška (nar. v Naeradci u Benešova), Jan Kabát (nar. r. 1826. v Kekovicích, fa-

la Šebíov u Mladé Vožice), František Kocar (nar. r. 1832. v Pištín), Ant.

Jirsa (nar. r. 1843. v Parníku u Lanškrouna), Matj Lapie a Josef Friseh (Krá-

va) z Nevosed u Strakonic, Frant Dubina z Velké Vsi, fara Lukavice u Pelhi-

mova, Frant. Herda rodem v Radosticích, fara Ledenice, a Frant. Janoueh z Pi-

štína. Mnozí z nich jsou jjiž na pravd Boží, nkteí se odsthovali do jiných

krajin. —
V La Grosse mají svobodomyslní echové malou sí s nepatrným jevi-

štm; též je tam ád "Dlník" ( Š. P. S.) a "Zlatá Svoboda" (J. D.).
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man, sv. Jana Nepolll. v KellllClsville. Ryt. sv. Vaclava v l)l'airie dn Chien, sv. 
Jana KHitele v Krok, Beseda sv. Vojtecha v l\Iilwaukee, sv. Jana Nepom. v La 
Crosse, sv. Jana Nepom. ve Wat~rtown, l\IYSliVCll sv. Jifi v ::\Iilwaukee, sv. Va
clava v Pine Creek, Ryt. sv. Jil'i v Reedsville, sv. Josda v ::\IilwHlIkce, Ryt. sv. 
JiH v Kewaunee, sv. Josefa \i Turners Falls, l\las.,., sv. Josefa \' Ashland, sv. 
Vciclava v nIilladore, Ryt. sv. Jana v l\Iuscoda, ssv. Petra a Payla v ~Ienominec, 
Mich., ssv. Cyrilla a l\Iethodeje v La Crosse, Ryt. sv. Jana Nepom. v rrisch .1\1ills, 
sv. Va clava v Neva, sv. Vftcla\'a v Greenstreet, Ryt. sv. Varlava v Racine, sv. 
Vaclava v Haugen. 

Hla vni lll'ednici jeji jsou: Jan Pauli'l, preclsccla; Rev. Fl'. Kolar, kaplan; 
Dr. J. J. France, vrchni lekar; Frant. J. Benes, mI&topredsctla; Josef Junek, 
I. tajemnik; Vit Spika, II. tajemlllk; Onelrej Kolafa, pokladnik; F. \V. Stangel, 
pravni l'(lelce; Frant. Stupka, 1. .11lVerlllk; Vaclav Stiber, II. clll\'ernik; Josef 
Sikhal't, III. dllVernik. . 

Starou a zarovell \'clko11 osaelou Je ceska osachl vc meste LA CROSSE, 
v okl'csl1 tehoz jmena ve vycho,JIllm Wisconsinu. 

Do mesta La Crosse, jez lei! nad rekou l\Ii:":lsissippi a ma dnes bez mala 
30,000 obyvatel, pribyli prvnl Cechove r. 1855. a to Franti~ek Kuhal (nar. r. 
1810. v Petrovicich u Susie), jenz zemrel v La Crosse 27. listopadll ] 899. a bra
ifi Nedvidkove (Josef a Jan), ktei'·i zakoupili pozelll€k ]6 mil jizne od I. ... a Crosse, 
na nemz v letech osmelesatf'ch zemreli. Odkllc1 pochazeli, UtlllOZi10 bylo zjistiti. 
Synove jejich pribyvse v lltlem \ rku s foeliei elo \Visconsillll. neveeli jiz kcle se 
otcove jejich v Cechach naroelili. 

Roku 1856. usadili se v La Crosse: Vaclav Kabuurek (nal'. 17. ZaI'} 1837. v 
Stepunove v budejovi'Cl.;:em kraji j Jan Houska (nar. r. 1838. v Pjstlne f.fara 
Straz] v kraji Jindf. Bracl., a zemrel§ 7. unora 1898. v La Crosse);- Karel To
masek (nar. 4. ledna 1828. v Dunajiclch v huc1ej. kraji a zeml'. :3. SI'pna r. 1900.) 
a Frant. Neuwirth ze Straze. 

Starymi osac1nlky jsou tak0: Vilda v Vrchota z Braalle z o1\:1'(,su Tfeboii
skeho, Jos. a Frant. Kriz z Pistlnu, Jan Janda (nar. ve Steptlnovidch 11 Lisova), 
Josef Jirka z :\Ieeina, o. Nepollluk, Emil Prllcha z Kutne lIon', Vac]av Stehlik 
(nar. r. 1828. v Pllrkarci u Hillbol~e), Pelr Sindelar (nar. 1834. v IIatine u Jinul'. 
IIrac1ce), Frallt. Trojanek (nal'. r. 1828 v Cerncm Kostelci), .Jnll Stanek (nar. 
18. cervna 1831. v Stepanove) , Josef Pavek (nal'. 4. bI'czna ] 832. v Ponedrazce), 
Josef Vsetecka (nar. 13. bfezna 1825. v Kambercc n l\IlaclC Vozice), Jan Hala
ska (nar. v ~aeerauei u Benesova), Jall Kabat (nar. r. 182G. v Krrkoviclch, fa-
1a Sebirov u ~I1aele Vozice), FI'Hntisek Kocar (n;H·. r. 1832. v Pi~tllle), Ant. 
Jirsa (nar. r. 1843. v Parnikn u I ... ansluouna), l\Iat(~j Lapic a .Tosef Frisch (!C.r[t
va) z Ncvosec1 11 Strakonic, Frant. Dubina z Velke Vsi, fara I..Iuka\'ice u Pelhi"i
moya, Frant. Herda rodem v Rac1ostic!ch, fara Lrc1elliee, a Frant. Janouch z Pi
sHna. ~Inozl z nich jsou :iz 11<1 1'1'a vde Bozl, nekteH se odstehonlli do jinyeh 
krajin. -

V La Crosse maji svohoc1omyslni Ceehove wa]ou sii'i R Ilcpatrnym jcyi
stem; tez jc tam hlel "Dclnik" (Ci S. P. S.) a "Zlata Svoboda" (.J. l! D.). 
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ESKÁ KATOL. OSADA SV. VÁCLAVA V LA GROSSE, WIS.

Když pišli první katol. krajané (Doobner, Martinek a jiní) do La Grosse,

byl tam jen jediný, devný katolický kostelíek pro všechny katolíky všech

národností, a sice v míst, kde jest nyní fara irské osady Panny Marie. V tomto

kostele se kázalo anglicky, francouzsky a nmecky. Tam, kde nyní stojí katoli-

cký kostel eský sv. Václava, byla holá, vrchovitá prairie. Na vršku, kde nyní

irr

Kostel sv. Václava v La rosse, Wis.

jest hlavní oltá, vystavl bratr Bernard (Charles Gerleman), služebník biskupa
Heisse, kapliku, vnovanou a posvcenou roku 1870. úct Panny Marie. Ka-
plika ta mla býti hrobkou pro zemelé knze z La Grosse, a proto knží z La
Grosse na stavbu její znan pispli. Kaplika se brzo stala poutním místem.

Od ulice až ke kaplice vedlo topolové stromoadí, a celé místo bylo ohrazeno

velikým prkenným plotem. Biskup Heiss Cechm toto místo i s kaplikou da-

roval s tou podmínkou, aby tam postavili kostel, což katol. krajany naplnilo
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CESKA KATOL. OSADA SV. VACLAVA V LA CROSSE, WIS. 

Kdyz prisli prvni katol. krajane (Doebner, :Martinek a jini) do La Crosse, 
byl tam jen jediny, dfevellY katolieky kostr.1icek pro vscchny katoliky vsech 
narodnosti, a sice v llliste, kde jest llyn! fara irsl<e osady Panny Marie. V tomto 
kostele se kazalo anglicky, francouzsky a nemecky. Tam, kclc nyni stoji katoli
cky kostel cesky sv. V{lclava, byla holel, vrchovita prairie. Na vrsku, kde nyni 
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Kastel sv. Vaclava v La Crosse, "Wis. 

jest hlavni oltar, vy;tavel bratr Bernard (Charles Gerleman), sluzebnik biskupa 
Heisse, kapIicku, venovanou a posvecenou roku 1870. ucte Panny :l\farie. Ka
plicka ta mela byti hrobkou pro zemrele kneze z La Crosse, a proto knezi z La 
Crosse na stavbu jeji znacne prispeli. Kaplicka se brzo stala poutnim mistem. 
Od ulice az ke kaplicce vedlo topolove stromoradi, a cele misto bylo ohrazeno 
velikYm prkennym plotem. Biskup Heiss Cechum toto misto i s kaplickou da
royal s tou podminkou, aby tam postavili kostel, coz katol. krajany naplnilo 
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velikou radostí a lined se pustili do díla, takže kostel sv. Václava mohl býti vy-

svcen v roce 1874.

Ped vysvcením slavily se služby Boží v pízemí, ve kterém potom byla

škola.

Prvním místním eským knzem tam byl nyní již zvnlý P. Leo Suchý,

o nmž jsme se již díve šíe zmínili. Pišel tam r. 1873. a po 2-letém pobytu

tamtéž dosazen byl do Milwaukee, kdež r. 1896. zemel.

Po odchodu jeho zaplatil biskup Heiss dluh na fae váznoucí a uinil

z farní budovy sirotinec pro chlapce. V krátkém ase pak vystavl zvláštní

budovu pro sirotinec a daroval faru obci sv. Václava.

Za P. Suchého zídilo se toto: kostel a vž za $7,716, varhany za $160.40;

dva zvony za $227.50; stolice do kostela za $373; zábradlí atd. za $191, obraz

sv. Václava, asi za $150.

Potom pevzal správu osady sv. Václava P. Fr. Xav. Obermueller, spiri-

tuál v kláštee sester sv. Františka. Narodil se 10. íjna 1810. v Schwarzenber-

gu ve Vorarlbergu, na knze posvcen bj-l 11. ervna 1846., a zemel v La Grosse

12, ervna 1886. Tento vždy k echm ochotný knz, konal služby Boží v e-
ském kostele, kdykoliv eši nemli vlastního knze, což se až do r. 1880, dalo

asto a po delší as. eši ho chovají ve vdné památce.

V osad té dále psobil P. G. J. Weidlich, a sice od prosince roku 1875.

do dubna 1876, Po nm osadní záležitosti musil opt velp. Obermueller spra-

vovat. P, Weidlich odebral se z La Grosse do ech.

Také osadu sv. Václava spravoval P. Fidelis Banwarth. Tento narodil

se 8. bezna 1840. v Bavoích. Vysvcen byl na knžství 12. srpna 1862. Vstou-

pil do ádu trapist a v roce 1872. nebo 1873. odebral se do Amerik3^ Akoli
mnoho esky neznal, pece byl velice oblíbeným, zvlášt pro svoji obtavost' a

lásku k eštin. Za jeho jiobytu v osad vystavna byla škola z vtšiny jeho

nákladem. Když totiž mnozí osadníci pi porad se vyjádili, že by bylo lépe

posekati se stavbou nové školy, jelikož bylo na osad mnoho dluh,—tu prý

odpovdl P. Banwarth : "Já budeš sám stavt." A také se stavbou se poalo.

P. Banwarth zemel náhle prasknutím cévj^ dne 3. listopadu roku 1877. Zerael
ve školní budov, jelikož fara byla odkázána sirotkm. Pochován byl na katoli-

ckém hbitov, oplakáván celou osadou. Po jeho smrti opt dosluhoval P.

Obermueller eským katolíkm.

Ješt téhož roku však obdržela osada opt vlastního faráe, P, A. Hellera.

Tento narodil se dne 28. íjna r. 1835. v Teli v echách, vysvcen byl v Praze

28. ervna r. 1863. a pijel do Ameriky 20. záí 1869. Jen nkolik msíc spra-

voval tuto osadu a pevzal pak správu osady sv. Josefa ve Winon. Pozdji

byl faráem osady sv. Josefa v Miesville, Dakota Go, Katol, eši opt se mu-
seli spokojiti dosluhou nmeckých knží a sice P. Obermuellera a P. Kamp-
«chroera.

Stav tento trval Ijczmáhi dv léta, a po dvou letech dosazen na eskou
osadu svatováclavskou P, Augustin Lang, narozený dne 2. prosince r. 1823. v

Rychnov v echách, v dioecesi litomické. Vysvcen byl na knze 1. srpna

1847. a pijel do Ameriky roku 1865. Za jeho psobení konána v La Grosse 5.
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velikou radosti a bued se pustili do dila, takze kostel sv. Vaclava mohl byti vy
svecen v roce 1874. 

Pred vYSyeCenllll slavi1y se sluzby Bozi v pHzemi, ve kterelll potom byla 
skola. 

Prvnim mistnim eeskym Imezem tam byl nyni jiz zvecnely P. Leo Suchy, 
o nemi jsme se jiz drive sire zminili. Pi'isel tam r. 1873. a po 2-1etem pobytu 
tamtez dosazen byi do l\Iilwaukee, kdez r. 1896. zemi·el. 

Po odehodn jeho zaplatil biskup Heiss dluh na fare vaznouci a ueini! 
z farni budovy sirotcinec pro chlapee. V kratkem case pak vystave1 zv1astni 
budovn 'pro si1'otcinec a da1'oval farn obci sv. Vaclava. 

Za P. Sncheho zfidilo se toto: kostel a vez za $7,716, varhany za $160.40; 
dva zvony za $227.50; stolice do kostela za $373; zabradli atd. za $191, obraz 
sv. Vaclava, asi za $150. 

POtOlll prevzal spnlvu osady sv. Va clava P. Fr. Xav. Obermueller, spiri
tual v klastere sester sv. F1'antiska. Narodil se 10. fijna 1810. v Schwarzenber
gu ve Vo1'a1'lbergu, na lmeze posveeen byl 11. cervna 1846., a zemrel v I.Ja Crosse 
12. ceryna 1886. Tento yzdy k Cechi'l111 oehotn)" knez, konal sluzby Bozi v ce
skem kostele, kc1ykoliv Cesi nemeli ylastniho kneze, coz se az do r. 1880. dalo 
casto a po de};i eas. Cesi bo chovaji ye YClecne pamatce. 

V osade te dale pi'lsobi1 P. G. J. Weidlich, a sice od proslnce roku 1875. 
do dubna 1876. Po nem osadni z:Hezitosti musil opet yelp. Obermueller sp1'a
vovat. P. Weidlich odebral se z La Crosse do CecIl. 

Take osadu SY. Vaelaya spravoval P. Fidelis Banwarth. Tento narodil 
se 8. brezna 1840. v Bavofich. Vysvecen by1 na knezstYi 12. srpna 1862. Vstou
pi1 do hldu trapisti'l a y roce 1872. nebo 1873. odebral se do Ameriky. Ackoli 
mnoho cesky neznal, prece b~'l velice oblibenf'm, zylaste pro syoji obeta yost' a 
lasku k cestine. Za jeho pobytu v osac1e yystaycna byla skola z vet~lny jeho 
nakladem. Kc1yz totiz 111nOZ1 osadnici pri porade se yyjadi'ili, ze by bylo Ie pc 
poseckati se staybon nove skoly, jelikoz bylo na osade mnoho dluhll,-tu pry 
odpovedel P. Danwarth: "Jel budes s5m stavet." A take se stavbou Be pocalo. 
P. Banwa1'th zemrel mlhle prasknntlm ceyy c1ne 3. listopadu 1'okn 1877. Zemrelt' 
ve skolni bndoy«\ jelikoz fara byla odkflz{ma sirotklnl1. Pochovun byl nn katoli
ckem hi'bitoYe, oplakavtln cclon osadou. Po jelto smrti opet dosillhova} P. 
Obermueller cesk)'m katoliki'nn. 

Jeste tehoz 1'oku ysal\: obdrZcla osach opet v}astl1lho far{d"c, P. A. Hellera. 
Tento narodil se dne 28. Hjna r. 18:3;5. v 'I'clei y (~echach, vysvecen by} v Prazc 
28. eervna r. 1863. a pl'ijcl do . .:\me1'iky 20. zfIl'i 1869. Jrl1 I1ckolik mcslel1 sp1'a
voval tuto osadn a prevzal pak spr[tYll osady sv .. J o~efa ve \Vinone. Pozclcji 
byl faral-em osady sv. Josefa y :Jliesville, Dakota Co. Kato1. Uesi opet se mu
seli spokojiti dosluhou nemeekf'ch ImrZi a sice P. Obermllellera a P. Kamp
"!';chroCl'a. 

Stay tento t1'val bezm{tla ch'e leta, a po C1\'011 letcch tlosazPIl lla C<'SkOll 
()sadu syatovaclavskoll P. Augustin Lang, narozen)' dne 2. prosince r. 1823. \' 
Rychnove \' Cechach, v dioccesi litomerickf. V~'s\'ec('n byl na kncze 1. srpna 
] 847. a prijel do Amerik~' roku 18G:;. Za jcho pllsobcnl kon[ma y La Cr~sse 5. 
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generální schze I. Ú. J. dne 28. záí 1881. P. Lang opustil tamní osadu v íjnu

r. 1881. a pevzal eskou osadu v New Yorku, kde zemel v prosinci 1885.

Hned po nm pevzal správu osady P. Jan Alois Blaschke, který se na-

rodil dne 15. ledna 1844. v Horní Dobrouí n Lanškrounu. Gymnasium studoval

V Hradci Králové, kde r. 1864. vstoupil do knžského semináe a r. 1865. obdr-

žel nižší svcení. Avšak r. 1868. ze semináe vystoupil, oženil se a stal se úed-
níkem v Rakousku a po té v Hamburku. Když mu cho jeho zemela, vstoupil

roku 1876. opt do kralohradeckého semináe, odkudž na vyzvání amerického

missionáe P. Groenebauma z omažské dioecese vypravil se s P. Jos. Hovorkou

P. JAX ALOIS BLASCHKE.

a bohoslovcem F. Smutným do Ameriky. Pijel do této nové vlasti dne 6. er-

vence roku 1877. a na knžství byl vysvcen v Chicagu biskupem Foleyem pra

dioecesi omažskou dne 17. srpna 1877.—Prvotiny své slavil dne 19. srpna v ko-

stele sv. Václava v Chicago, 111., kde jej,.eský knz P. Josef Molitor nejenom

otcovsky pijal, ale jemu radou i skutkem nápomocen byl.

Odtud po krátkém ase odebral se na své první, biskupem 0'Conuerem

ustanovené psobišt, totiž do Olean, nmecko-eské osady Xejsv. Srdce Pána
Ježíše v Colfax Co., Nebr. Tam na pustých prairiícli nic jiného nenalezl, než

chudiký, devný kostelíek. Tam mu bylo zápasiti s mnohými pekážkami;
postavení jeho bylo obtížné a neznaje amerických pomr, asto si s bolestí

vzpomínal na krásnou, milou vlast' eskou.

Psobišt jeho bylo rozsáhlé, totiž celý okres Colfax, ást' Dodge Co. a

Cunning Co.; ale pro velikou vzdálenost', až 40 mil, pi špatných cestách velmi
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generalni schuze 1. U. J. dne 28. ZaI'! 1881. P. Lang opnstil tamll} osadu v Hjnu 
r. 1881. a prevzal ceskou osadu y ~ew Yorku, kde zcml'el y prosinci 1885. 

Hned po nem preyzal spravu osady P. Jan Alois Blaschke, ktery se na
rodil dne 15. ledna 1844. v Horni Dobronc! n Lan~kronnu. Gymnasium studoval 
'v Hradci Kraloye, kde r. 1864. ystonpil do kllezskeho seminaI'c a r. 1865. obdr
zel nizsi sveeeni. A ysak r. 1868. ze semina.I-e YystonpjJ, ozenil se a stal se ured
nikem v Rakousku a po te v Harubnrkll. Kdyz mn chot' jeho zeml'ela, vstoupil 
roku 1876. opet do kralohradeckeho seminare, odkndz nu vyzy,lnl umerickeho 
mission are P. Groenebauma z omazske dioecese yypravil se s P. J os. Hoyorkou 

1· ... - ----._-.--...... -----

P. JAX ALOIS BLASCHKE. 

a bohoslovcem F. Smutnym do Ameriky. Pl'ijel do teto nove Ylasti dne 6. cer
vence roku 1877. a na knezstvi byl yysvecen v Chicagn biskupem Foleyem pro 
dioecesi omazskou dne 17. srpna 1877.-Prvotiny sye slavil dne 19. srpna \' ko
stele sv. Vaclaya v Chicago, Ill .. .kde jej eeskf- knez P. J osei :Jlolitor nejenom 
otcovsky prijal, ale jemu radon i skutkem napomocen by!. 

Odtud po kratkem ease odebral se na sye pr\,1] 1, bisknpem O'Connerem 
ustanovene Pilsobiste, totiz do Olean, nemecko-ceske osady Xejs\'. Srdce Pana 
JeziSe v Colfax Co., ~ebr. Tam na pnstf'ch prairiich nic jineho nenalezl. nez 
chudickf', dreyenf- kostelicek. Tam mu b~-lo ztl.pasiti s mnohf'mi prekazkami; 
postaveni jeho bylo obtizne a neznaje americkf-ch pomeru, easto si s bolestf 
yzpominal na krasnou, milon ·dast' ceskou. 

Pusobiste jeho bylo l'olsahle. totiz ('elf- okl'es Colfax. cast' Dodge Co. u 
Cunning Co.; ale pro yelikou yzdaIenost', az 40 mil, pri spatnyc-h cestach yelmi 
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/Stát Wisconsin. 513

obtížné. Brzy postavil v Olean faru, okrášlil kostel a postavil i též vysvtli

eské kostely Nejsvtjší Trojice v Praze a Panny Marie v Táboe, v okresu

Colfax. Z Olean navštvoval též i v jiných okresích roztroušen bydlící echy.

Když v Nebrasce po 4 léta blahodárn psobil, pevzal opuštnou eskou

osadu sv. Václava v La Grosse, Wis., dne 10. íjna r. 1881. Byl tenkráte jedi-

ným eským knzem v dioecesi La Grosse, a proto ml na starosti všechny echy
v téže dioecesi, zvlášt v Prairie du Ghien, Eastman, Milladore, Big River a

Marien Town, a vypomáhal též jako missioná v severní low, ve Fort Atkin-

son, Garner, Poeahontas, Gentre, Galmar a Protivíne, a ve Winonské i Green-

Bayské dioecesi.

V La Grosse se velice piinil o zvelebení chrámu Pán a o zaplacení

znaných osadních dluh. Njaký as byl též duchovním správcem polské osa-

dy,—Za namáhavé práce a pée P. Blaschkeho vzkvétala osada oividn, nebo
vše do nejlepšího poádku uvésti usiloval.

Když v osad té vše v dobrý poádek byl uvedl, tu se svolením biskupa

Kil. Flasche osadu sv. Václava 15. ledna r. 1888. opustil a pevzal duchovní

správu osady sv. Václava v Nové Praze, Minn., na as, dokud by se nevrátil z ná-

vštvy ze staré vlasti tamní fará, P. Fr. Tichý.

Po pl roku ho biskup z La Grosse povolal zpt do dioecese. A ponvadž

do osady sv. Václava vrátiti se nechtl, pevzal dne 20. ervna 1888. tém úpln
nmeckou osadu sv. .Pavla v Bloomer, Ghippewa Go., Wis., kde postavil krásnou

školní budovu, byl tam úpln spokojen a od osadník ctn a vážen. Avšak na

pímý rozkaz biskupa Jakuba Schwebacha opt pevzal správu duchovní v osad

sv. Václava v La Grosse, což se stalo dne 15. února 1891.

—

Když dne 15. ledna 1888. P. Blaschke se svolením biskupa Kil. Flasche,

opustil osadu sv. Václava v La Grosse, dosluhoval tam P, Fitzpatrick až do 1.

srpna 1888., kdy dosazen byl na osadu tu P. Jan Emil Prcha, jenž tam psobil

až do ervna r. 1892., kdy s povolením biskupa vymnil si místo s P. Josefem

Millerem, který byl tenkráte faráem osady sv. Terezie v Union Gentre, Juneau

€o., Wis., s missiemi. Ale tento knz dlouho v osad nezstal. Dne 15. ledna

1894., jak výše uvedeno, se stal nástupcem jeho P. Blaschke, jenž v La Grosse

blahodárn psobil až do své smrti dne 14. února 1901.

Od roku 1894. vykonal P. Jan AI. Blaschke pro osadu sv. Václava velice

mnoho, ale hlavn jsou to dv dležité vci, které mu do vk budoucích za-

chovají estnou vzpomínku mezi osadníky svatováclavskými v La Grosse. Je to

nádherná budova eské katol. školy, v níž je prostranná osadní sí s jevištm a

jež stála celkem na $14,000. Budova ta má 84 stop délky, 55 stop šíky a 33 stop

výšky. Ve škole jsou 4 krásné uírny pro 240 dítek, písldepí pro spolky a nad

školními svtnicemi je osadní sí. Budova ta byla 1. ledna roku 1901. vysv-

cena a úelu svému odevzdána.

Druhým jeho pomníkem jest založ(=ní eského katol. asopisu "Vlastenec,"

s bratími Soukupy. asopis ten poal vycházeti roku 1898. a zaátky jeho byly

velice skrovné a trpké. Snaživý a vytrvalý, dnes již však zvnlý Tomáš Sou-

kup, (narodil se ve Štpánovieích u Lišova r. 1873. a pijel do Ameriky r. 1882.)

dal se do vydávání asopisu v byt svých rodi a neml k tomu nic více než
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obtizne. Brzy postavil v Olean faru, okraslil kostel a postavil i tez vysvetil 
ceske kostely Nejsvetejsi Trojice v Praze a Panny l\Iarie v Tabore, v okresu 
Colfax. Z Olean navstevoval tez i 'V jinych okresich roztrousene bydlici Cechy. 

Kdyz v Nebrasce po 4 ,leta blahodarne pllsobil, pl'evzal opustenou ceskou 
osadu sv. Va clava v La Crosse, 'Vis., dne 10. l'ijna r. 1881. Byl tcnkrate jedi
nj'rm ceskym knezem v dioecesi La Crosse, a proto mel na starosti vsechny Cechy 
v teze dioecesi, zvlaste v Prairie du Chien, Eastman, l\1.illadore, Big River a 
Marien Town, a vypomahal tez jako missionar v severn! lowe, vc Fort Atkin
son, Garner, Pocahontas, Centre, Calmar a Protivine, a ve Winol1ske i Green
Bayske dioecesi. 

V La Crosse se velice pficinil 0 zvclebell! cbramu P{me a 0 zaplaceni 
znacnych osadnich dluhll. Nejak~r cas byl tez duchovnim spr{l,vcem polske osa
dy.-Za namaha-ve prace a pece P. Blaschkeho vzkvetala osada ocivicln8, nebot' 
yse do nejlepsiho poradku In"esti nsiloyal. 

Kdyz v osade te vs~ v dobry pohldek byl uvedl, iu se svolenim biskupa 
Ki.1. Flasche osadu sv. Yaclaya 15. ledna r. 1888. opnstil a prevzal duchovni 
spravu osady sv. Vaclava v Nove Praze, l\Iinn., na cas, dokud by se nevratil z na
vstevy ze stare vlasti tamnr farar, P. Fl'. Tichy. 

Po pull'oku ho biskup z La Crosse povolal zpet do dioecese. A ponevadz 
do osady sv. Va clava vratiti se nechtel, prevzal dne 20. cel'vna 1888. temH uplne 
nemeckou osadu s\' .. Pavla v Bloomer, Chippewa Co., 'Vis., kde postavil krasnou 
skolni bucloYu, byl tam uplne spokojen a od osaclnikll cten a vazen. Avsak na 
prim)' rozkaz biskupa Jakuba Schwebach a opet pl'evzal spravu duchovni v osade 
sv. Vaclava v La Crosse, coz se stalo dne 15. unora 1894:.-

Kdyz dne 15. ledna 1888. P. Blaschke se svolenim biskupa Ki1. Flasche, 
opustil osadn sv. Vaclava v La Crosse, closluhoyal tam P. Fitzpatrick az do 1. 
srpna 1888., kdy dosazen byl na osadu tn P. Jan Emil Prucha, jenz tam 'pllsobil 
az do eervna r. 1892., kcly s povolenim biskupa vymenil si misto s P. Josefem 
Millerem, ktery byl tenkrate fararem osady sv. Tereziev Union Centre, Juneau 
-Co., Wis., s missierni. Ale tento knez dlollho v osade nezllstal. Dne 15. lcdna 
1894., jak vyse uYcdeno, se stal nastupcem jeho P. Blaschke, jenz v La Crosse 
blahodarne Pllsobil az do SY8 s111rti dne 14. unora 1901. 

Od roku 1894:. vykonal P. Jan AI. Blaschke pro osaclu sv. Vaclava velice 
mnoh~, ale hla yne json to (lYe dil.ldite veci, ktel'€ mu do vektl buclollc-ieh za
choyaji cestnoll vzpomil1kll mezi osac1niky sva tovacla vskSrmi y IJa Crosse. J e to 
nadherna budova ceske katol. sl\:olr, v niz je prostrauna osadnl SIn s j e'vis'tem a 
jez stMa celkem na $14,000. Budovfi ta rna 84 stop dell\:y, 55 stop sifky a 33 stop 
vj'rskr. Ye 8kole jSOll 4: knlsn€ l1rlrn~' ·'pro 24:0 clitek, prisk'lepi pro spolky a nad 
skolnlmi svetniccmi je osac1ni sill.. Bndova ta byla 1. leclna rokn 1901. vysve
cena a {leeln sV8mn ocleyzd,lna. 

Drnbfm jeho pomnlkem jest zalozpni ceskeho katol. casopisu "Vlastenec," 
s hratHmi Soukup~·. (1asopis ten pocal 'i'~" th{l'zeti rokn 1898. a zaeatky jeho byl~" 
velice skrovne a trpke. Snazivy a vytrvaIS', dnes jiz vsak zvecnely Tomas Sou
kup, (naroclil se ve Stepanovicich n Liso'i'a r. ] 873. a prije] do Ameriky r. 1882.) 
dal se do vyduv3nl casopisu v byte svfrch rodiCi'l a neme'! k t0111U nie vice nez 
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trochu písma, ale železnou vli. Po jeho smrti, roku 1901., stal se vj-davatelem

a redaktorem téhož listu jeho bratr a spoluzakladatel Jan J. Soukup.

Jak byl P. Jan Blaschke oblíben, toho byl dkazem slavný poheb, jehož

se súastnilo obrovské množství lidu a knžstva s biskupem Jak. Schwebaehem

v ele.

TOMÁ SoCKri*. zaklíKlaii"! íisoi isu ,,Viastenec."

V Únoru r. 1904. poal v La Grosse vycházet ješt jeden eský katolický

asopis a to "Svatá Rodina." Vycházel dvakrát msín. Vydával jej tamní

'starý osadník, Václav Dvoák. asopis ten však zanikl.

Po smrti P. Blaschkeho ídil krátkou dobu osadu sv. Václava v La Grosse

P. Jií Kiefner. Po nm l)yl tam biskupem dosazen P. Xaver Till.

514 .Dejiny Gecld'w .Allwrickych. 

trochu pisma, ale zelezl10u YlIli. Po jeho smrti, 1'oku 1901., stal se yydavatelem 
a redaktorem tehoz Jistu jeho bratr a spolnzaklac1atel Jan J. Soukup. 

Jak byl P. Jan Blaschke oblibeu, toho byl dllkazem slaynSr pohreb, jehoz 
se sllcastnilo obroyske mnozstyi lic1u a kllczstYa s bisknpem Jak. Schwebachem 
v cele. 

T()}l.(;; S()l"I\:lT. z:lkJ:ldHll'J ("':\:-'01 i~lI .,YiasICIll'C," 

V {morn r. 190-1. pot:lll v La Crosse YYl'hazet jt'stC> j<'(len eeskS- katolicky 
casopis a to "8\'aUt Hodina." Yych{lzt'l d\'akrat llIesl~Il~, Yyc1{,,'al jej tamni 

·stary osac1nik , Y{If·lay J)\'oridc ('(Isopis trll ,,;ink zHnikl. 

Po smrti P. nIas<:hl\:1 IIo Hdil kr{ltkoll (101m osadn S\', Ya('laya v La Crosse 
P. Jifi Kiefner. Po n {olll hyl talll hiskll PI'1ll 110saZI..'11 P. Xaver Till. 
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Tento knz narodil se 12. prosince r. 1861. v Clirudimi. Otec jeho Leo-

pold byl klempíem a mšanem tamtéž. Starostlivá matka jeho po smrti otcov

dala svnka na studie, jenž pln zakusil života chudých student. Zkoušku ma-

turitní složil na c. k. reál. gymnasiu v Chrudimi. Studia bohoslovná konal a dne

5. ervence roku 1885. na knze vysvcen byl v Hradci Králové. Po svém vy-

svcení psobil na rozliných osadách v téže dioecesi.—V roce 1895. pijel do

P. XAVER TILL,

fará osady sv. Václava ^• La Crosse, Wis.

Ameriky a sice do dioecese Grei n Bay, a pevzal osadu sv. Josefa v Carlton.

Tam postavil pknou faru.—Na to ustanoven byl duchovním správcem v osad

Slovan a pobyv tam 6 msíc odešel do dioecese La Crosse, kdež pevzal na as
nmeckou osadu v ClevelaudtoAvn, nyní St. Joseph's View. Když pak uprázdnila

se osada sv. Jana Nepom. v Prairie du Chien, pevzal osadu tuto. Po smrti P.

Blaschkeho a odchodu P. J. Kiefuera byl povolán do osady v La Crosse, kdež až

dosud blahodárn psobí.—Psobištm jeho však není pouze tato osada. P. Xa-

ver Till je horlivým missionáem, a jako t.kový pracoval, kázal, v\^ioval a ka-

tol. echm pisluhoval jist aspo v 50 osadách na severozápad. Jesti on

výteným eníkem, jenž slovy svými dovedo každého uchvátiti. Jest pravým

a vrnvm žákem velikého Sušila. Láska k církvi a láska k vlasti jsou v duši

515 
---------- ---

Tento knez narodil se 12. prosincc r. 1861. y Chrudimi. Otee jeho Leo
pold byl klempircl1l a mest'ancm tumtez. StarostliY[ll1lutka jeho po smrti otcove 
dala synka na stuc1ie, jenz pIne zakusil zivota chudf'ch studentit Zkousku ma
turitni slozilna c. k. rc£ll. g~'mnasju v Chruc1imi. Studia bohosloYllCl konal a dne 
5. cervence roku ISS;). na kuczc vysycccn byl Y Hradci Kralove. Po svem vy
sveceni pllsobil na rozlienf'eh osac1aeb Y U~ze diocccsi.-Y roce 1895. prijel do 

P. XA YER TILL, 
fanU' osady S\". Y,icla\'a \" La Crosse, 'Yis. 

Amenky a sice do c1ioecese Grel ' ll Bay, a pl'e\,zal osac1u SY. J osefa v Carlton. 
Tam postavil peknou farn.-~a to llstanOyen byl c1uchoynlm spruvcem Y osade 
Slovan a poby\' tam 6 meslC'tl olle,;l'1 do c1ioeccse La Crosse. kdez pi'evzal na cas 
nemeckou osadu v Cle\-clanc1to\\'n, nyn! St. Joseph's 'View. Kdyz pak upra.zdnila 
se osada S\'. Jana Xepom. \' Prairic dll Chien, prcvzal osacln tnto. Po smrti P. 
Blaschkeho a odchodu P .. J. Kiefnera byl povolan do osady v La Crosse, kdez az 
dosud blahoclarne pllsobi.-PllSobistcm jeho y;ak ncni ponze tato osada. P. Xa
ver Till je horlivym missiol1<1rCm, a jako t <"'. l\:o\')· pracoval, kazal, vyucoyal a ka
tol. Cechllm prisluhoval jiste aspoll y 50 osach1Ch na severozapade. Jestit' on 
vS-tecnym i'ecnikem~ jcnz slovy svymi dovede kazdeho nchv:ititi. Jest pra vym 
a vernS-m zakem velikeho SusDa. Laska k cil'l\:yi a liiska k "lasti jsou v dusi 
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jeho nerozlunými sestrami. Již od studentských let pispíval do rzných a-
sopis svými zdailými literárními pracemi a zde v Americe vynikl pknými,
vlasteneckým duchem prodchnutými lánky a úvahami, v nichž dovedl i nepí-
jemnou pravdu upímn a ízn, ale tonem jemným a ušlechtilým napsati. Psal

hlavn do asopis: "Vlastence," "Hlasu" a "Katolíka." I ve spolkovém život
byl inným, a každá poctivá eská, katolická snaha a vc najde v nm pítele

vrného a pracovníka vytrvalého.

MMm

^- '"'"WMpWB^^Wiglg.

Farní budovu v osad sv. Václava v La Grosse, Wis

Za jeho psobení osada sv. Václava v La Grosse, Wis., spje k dalšímu

rozkvtu. Eoku 1908. vystavna byla piinním P, X. Tilla a obtavostí osad-

ník velice pkná a úeln zaízená fara. Do školy chodí 200 dítek, jež vyuují
4 sestry z ádu sv. Františka.

V osad sv. Václava v La Grosse, Wis., jsou etné esko-katol. spolky, z

nichž uvádíme aspo tyto

:

Nejsilnjší jest spolek sv. Václava . I., náležející k U. J. Wisconsinské.

Rytíský spolek sv. Jií.

Spolek sv. Václava . 4., patící k I. Ú. Jednot.
Spolek mládenecký sv. Stanislava.

' Spolek rytí Wisconsinských.

Spolek "Dlník Katolický" pod záštitou sv. Josefa.

Spolek sv. Jana Nepomuckého, patící k Wisc, Jednot.
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jeho ncro~lucllymi sestrami. Jiz oc1 studentskyeh let prisPlval do ruznyeh ca
sopisu svymi zdarilymi literarnlmi praeemi a zc1e v Amcriee vynikl peknymi, 
vlasteneekYlll duehemproc1ehnutymi clanky a uvahami, v niehz c1ovec11 i nepri
jemnou pl'avdu upl'lmne a rizne, ale tonem jemnym a usleehtil$rm napsati. Psal 
hlav1l8 do casopisll: "Vlastenee," "Hlasn" a "Katolika." I ve spolkovem zivote 
byl cinnym, a kazda poetiva ceskn, katolielul snaha a vee najc1e- v 11em pritele 
verneho a praeovnika vytrvalelio. 

F'arnf buuov:t v osade ~v. Yaclava \' La Crosse, 'Yis 

Za jeho pllsobeni osac1a sv. Viiclava v La Crosse, Wis., speje k dalSimu 
rozkvetu. Rokll 1908. vystavena byla pricinenlm P. X. Tilla a obetuvosti osad
niku veliee pekna a tlcelne zarizena fara. Do skoly ehoc1i 200 ditek, jez vyucuji 
4 sestry z i'adu S\'. Frantiska. 

V osade s\'. V acla va v La Crosse, ,Vis., json cetne cesko-katol. spolky, z 
niehz uyadimc aspoll tyto: 

Nejsilnejsi jest spolek sv. V £lela va c. 1., nalczejiei k U. J. Wiscol1sinske. 
Rytlrsky spolek sv. Jil'i. 
Spolck sv. Viielava c. 4., patriei k 1. U. Jednote. 
Spolek mlnc1enecky sv. Stanis-lava. 
Spolek rytih'l WiseonsinskYeh. 
Spolek "Dclnik Katoliekf' pod dlstitOll sv. J osefa. 
Spolek sv. Jana Nepo~l1ekeho, patriei k Wise. Jednote. 
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Spolek pvecký "Lyra."

Spolek dramatický "Boleslav Jablonsk}'."

Spolek Rženecký.
Spolek ženský sv. Anežky, patící k Jednot Žen Amerických.

Spolek ženský sv. Anny.

Spolek panenský Panny Marie.

Dne 1. ledna roku 1868. založen byl prvuí eský spolek v La Grosse, a to

sv. Václava, ítající tehdy asi 18 len. Spolek tento pozdji pi^-idal se k práv

JAN SOUKUP,

nynjší vydavatel ,, Vlastence."

V Život uvedené První eské ímsko-Katolické Ústední Jednot v St. Louis,

Mo. Spolek sv. Václava pak se velice piinil o založení eské katolické osady

v La Grosse.

V letech 1878.—1880. byl velký nával pisthovalc z ech do Ameriky,

a tou dobou též do La Grosse mnoho eských rodin pijelo, hlavn z Budjo-
vického kraje. Poet všech ech (katolických i svobodomyslných) v La
Orosse pítomn odhaduje se na 300 rodin, i asi 1,500 hlav.

Cechové v La Grosse usazeni jsou v jižní ásti msta a takka tvoí tvr
pro sebe. Nejvtší ást' jich bydlí mezi tetí a dvanáctou ulicí a jižn od Jack-

Stat lVi'sconsiH. 

Spolek pevecky "Lyra." 
Spolck dramaticky "Boleslav Jablonsk$r." 
Spolek RuzeneckY. 
Spolek zensky SY. AneZkr, patHci k Jcc1notc Zen AmerickYch. 
Spolek zensky sv. Ann~·. 
Spolek panensk$' Panny :\Iarie. 
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Dne 1. lec1na roku 18G8. zalOzell byl pn'lJl cl'sk$' spolel\: y La Crosse, a to 
BV. Vaclava, citajicl tcbdy asi 18 clentl. Spoh'k tonto pozdeji pl-idal se k prave 

.lAX SOUKUP, 

nynej~f vydavatel ,. Vlastcnce." 

v zivot uvedene Pryni Ceske Rimsko-Katolicke Ustreclni Jednote v St. Louis, 
Mo. Spolek sv. Vaclava pal\: se velice pI'icinil 0 zalozeni ceske katolicke osady 
v La Grosse. 

V letech 1878.-1880. byl velky naval pristehovalcu z Cech do Ameriky, 
a tou dobou tez do La Crosse mnoho cesk)'ch rodin prijelo, hlavne z Budejo
vickeho kraje. Pocet vsech Cecl1l1 (katolickych i svobodomyslnych) v La 
Grosse prltomne odhaduje se na 300 rodin, ci asi 1,500 hlav. 

Cechove v La Crosse usazeni jsou v jizni. casti mesta a takfka tvofl ctvrt' 
pro sebe. NejvetSi cast' jich bydli mezi treti a c1vanacton ulici a jizne od Jack-
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son, V okrsku tomto nalézá se vtšina eských obchod, eský kostel, škola a

fara, sí . S. P. S. a ti sín, postavené soukromníky, a to: Fr. Kíže, J. Ka-

báta a Fr. Stupky. V síni Stupkov jest prostorné jevišt.

V obchod jsou eši v La Grosse zastoupeni takto : Jest tam asi 10 e-
ských hostinc, 8 obchod ve smíšeném zboží, eznické krámy, peka, sedlá-

P, RUDOLF LAKOMÝ,
bývalý missioniír a duchovní správce v Kelliiersville a Francis Creek, Wis.,

(v letech 1807.—1899 ) nyní fará v Prolivínf', lowa.

ské obchody, kožešník, holi, klempíi, eská dílna na pomníky a náhrobní ka-

meny, dílna na pluhy, dílna na kuleníky, dílna na cukrovinky, pipovar v ne-

dalekém msteku Bangor, jedna doutníkáská dílna, více eských bednáských
dílen, krejovské dílny a odvnické obchody. Jest tam též nkolik eských sta-

vebních kontraktor, kteí pijímají práce a zamstnávají dlníky.
Co se týe politiky, tu eši v La Grosse jsou vtšinou demokraté, akoliv

strana tato nikdy se jim za to mnoho neodmnila. Za republikánské správy
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son. V okrsku t0111tO nalezrt sc yetsina eesk$'ch obchodl"l, eesk~' kostel, skola a 
fara, sin C. S. P. S. a H'i SIne, postaycne sonkrol1mlky, a to: Fr. KHze, J. Ka
bata a Fr. Stupky. V sini Stnpkoye jest prostorne jeviste. 

V obchode json Cesi v La Crosse zastonpeni takto: Jest tam asi 10 ce
sky-ch hostincl\ 8 obchoch1 ye smlsenem zbozi, l'ezllicke kramy, pekar, sedlar-

P. JtU[)OLF LAKOUY. 
byvaly missiol1.t1, a duchm'n{ spr:i,V(.:c \' Kellncl'sville a Francis ('I'eek, '''is" 

(v letech 1~!J7.-1S!J!) ) nynf farM' \' Prolivflll', IowlI. 

ske obchody, koze~nik, holie, kIclllpfl·i. eesk11 cHIna na pomniky a lHlhrobni ka
meny, dilna nn pll1hy, dillla na kllleeniky, ailna na cukrovinky, pipoyar v ne
dalekem mestecku Bangor, jrc1n8 clontnikM'sld clilna, Ylce eesk$'ch bednarskSrch 
dilen, krejcovske (1iln~' a oclcYl1i<:ke obc-lIody. .T(·st tam tez nekolik ceskych sta
vebnich kontraktori'l. kteH pl'ijimaji pr<lcr a zamestn{r\'aji clelniky. 

Co se tyee politiky, tll ('e~i \' La Cro~sr .1SOll \'etSinoll (lemokrate, ackoliv 
strana tate nikdy sc jim za to mnoho llPoclml-nila. Za republikanske spravy 
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krajan Jan Halík zastupoval po dva roky úad mstského pokladníka a Jan

Vrchota po ty}- roky úad mstského klerka. Za demokratické správy krajan

Jií erný zastával místo klerka u komisa mstské práce a Václav Sokolík za-

stával úad výbrího na most.

Krom katolických a svobodomyslných spolk esk3'eh zasluhuje zmínky

též podporující eský Dlnický spolek, dávající podporu údm v nemoci a po

úmrtí. Spolek tento utvoil se z eské Unie "Rytí Práce," která se po nezda-

ené stávce na pilách rozpadla a utvoen z ní neodvislý místní podporující

spolek.

P. ALOIS KOLÁR.

fará v Blenker, "Wisconsin.

Ve stedu státu "Wiscousin, v okresu Wood, jest osada sv. Kiliána, v Sher-

ry, patící k dioecesi La Grosse. Mezi tamními 100 rodinami jest pouze 10 rodin

eských, ostatní jsou echo-nmecké od Eisensteinu v echách. Všecky tyto

rodiny hlásí se ku katol. víe. V osad té je vystavn krásný cihlový kostel,

vkusn vymalovaný, pkná farní budova a škola, v níž vyuují sestry z ádu
Notre Dáme. Krátkou dobu byl tam duchovním správcem P. Jií Kiefner.

Ti míle od Sherry jest eská, nedávno založená, missie, totiž osada sv.

Václava v ]Milladore, skládající se ze 100 rodin ponejvíce eských. Milladore

bude v budoucnosti jist samostatnou osadou. První eské rodiny se tam usa-

dily asi roku 1877. a roku 1883. vystavly si tam malý kostel. Pomry hospodá-
ské jsou v Milladore dobré, jelikož krajina kolem je veleúrodná, v níž vzkvétá

mlékaství.
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krajan Jan Halik zastnpoval po clYa 1'ok.\' ftl-cHl mestskelIO pokladnika a Jan 
Vrchota po ctyry roky tIl-ad mest~keho klerka. Za clemokraticke spravy krajan 
Jifi Cern)'r zastayai misto lderka 11 komisai'i'l lllestske pl'<lce a YLlciav Sokolik za
staval tlI'ad yf"berciho na llloste. 

Krome katoIickf'ch a syobodolll.\":slnf'<:h spolkll ceskf'ch zasluhuje zminky 
tez podporujici Ceskf" Delnickf- ~pol t? k, d[t\-ajiei poclporu lIch1m v nemoci a po 
nmrti. Spoiek tento lltYofil se z ceske enie "R;,tih:'l Prace," ktera se po nezda
rene stayce na pilach rozpadla a ntY01'en z nl neodyislf' mistlli podporujici 
spolek. 

P. ALOIS KOL.\.R. 
fanii' y Blenker, ,nsconsin. 

Ve stredu sta tn \Yisc:onsin. Y okresn \Yool1, jest osacla S\'. Kiliana, v Sher
ry, patriei k dioecesi La Crosse. ~Iezi talllnhni 100 roclinami jest pouze 10 rodin 
ceskjch, ostatni jsou cecho-nemecke od Eisensteinu v Cechach. Vsecky tyto 
rodiny hiasi se kn ka to1. Yll'e. Y osacle te je vysta yen krasn), cihlovY kostel, 
vkusne vyrnaIovalli-. pekn[l farni blldoya a skola. y niz vyncuji sestry z fadn 
Notre Dame. Kratkou clobu b;"l tam cluehovl1im spra.vcem P. JiH Kiefner. 

Tfi mile od Sherry jest ceska, neclanIO zaIozena. missie, totiz os ada sv. 
Va clava v ~Iilladore, sklcldajici se ze 100 roclin ponejvlce cesk)"ch. ~Iilladore 
bude v budoucnosti jiste samostatnon osaclon. Prynl ceske rodiny se tam U8a

dily asi roku 1877. a rokn 1S8:3. v;"511:1 yel;' si tam malf kostel. Pomery hospodar
ske json v ~Iilladore dobl'c. jelikoz kra.iina kolem je yeletu'odna, v nlz vzkveta 
mlekarstvl. 
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V Milladore jsou tyto spolky

:

Spolek rytí sv, Václava, patící k Wis. Jednot.
Spolek "Katol. Lesník."

Ženský spolek sv. Ludmily, Úst. Jednoty Žen Amer.
Rženecký spolek.

I v této osad díve psobil P. Jií Kiefner ; v pítomné pak dob dojíždí

tam P. Alois Kolá, z Blenker, Wis.

Starší, ale též jen malou osadou, je eská obec v GREEN BAY, v okresu

Brown, kde poali se Cechové usazovati r. 1869.

Do Green Bay (zelená zátoka), jež mlo r. 1900. 18,684 obyvatele, pišli

zmínného roku : Adam Dobrý, Frant. Ržika, Jan Vitinger a Jan Šípek.

V tomto nejstarším mst státu Wisconsinu, rozkládajícím se u zátoky

téhož jména, založili svobodomyslní krajané r. 1872. spolek "Podípan," který 13.

ervence r. 1879. pistoupil k Jednot . S. P. S. Mimo to je tam ád "Green

Bay" (Z. . B. J.), založený r. 1899.

V okresu Brov^^n žije asi 130 eských rodin.

Malé eské osady jsou pak ješt v okresích Shawano a Vemon.
V okresu Shawano žije asi 70 eských rodin a to ve mst SHAWANO

a v okolí vesniek LEOPOLIS a RIVERŠIDE.

V Leopolis je eský katol. kostelík Panny Marie a nedaleko Riverside

kostelík sv. Václava.

Nedaleko pošty Coon Valley v tak eeném towuu Bohemia žije asi 60

eských rodin.

Jest ovšem ve Wisconsinu ješt nkolik nepatrných osad v okresích Ash-

land, Chippewa, Clark, Columbia, Dane, Doo, Juneau, Marathon, Pierce, Taylor

a Washington, jako: Avoca, Wis., kdež je esko-angl. osada sv. Josefa a kamž
dojíždí P. J. Prcha z Muscody, Wis., osada Cadott, Chippewa Co., kamž dojíždí

ku katol. eským krajanm P. X. Till, z La Crosse, Wis., Castle Rock, osada

sv. Jana Nepom., kamž dojíždí jednou msín P. E. J. Prcha z Muscoda, Wis.,

ermná, Wis. (pošta Korná), kamž dojíždí P. X. Till, Clay, Wis., kdež je osada

Panny Marie a kamž asem zavítá P. Ferdinand ech, osada Denemark, Wis.,

Dilly, Vernon Co., (osada sv. Jana Nepom., dojíždí P. Ferd. ech), osada sv.

Václava v Ellisville, Wis., kamž dojíždí z Kewaunee, Wis., P. Jos. Kirpal, osada

ve Fennimore, Wis., esko-polská, v níž nkdy koná služby Boží P. Ant. Bilík,

osada ve Forestville, Wis., ve Friendship, Wis., Greenstreet, Wis., Haugen,
Middleridge, Mosinee, Pilot, Pilsen, Plover, Poniatovski, Sevastopol, Doo Co.,

Union Center, Wis., a jiné — 'postrádají však pro svoji nepatrnos dležitosti a

zajímavosti, proež se o nich nemžeme šíe rozpisovat.

eský venkov ve Wisconsinu jest dosud vtšinou smýšlení eského. Staí
venkované mluví jen esky; mládež ovšem již radji mluví anglicky. Najdou
se ovšem osady, kde i mládež mluví jenom esky, a to zvlášt tam, kde jsou eské
katol. školy, anebo, kde se doma i v okolí mluví jen esky. Avšak bohatší tída
ech ve mstech a mstekách více mén se již odnároduje a nerada vyhledá-
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V Milladore json tyto spolky: 
Spole1\: rytiHi sv. Vaclava, patHci k ,Vis. Jednote. 
Spolek "Katol. Lesniktl." 
Zen sky spolek sv. Ll1dmily, Ustr. Jec1noty Zen Amer. 
Ruzenecky spolek. 
I v teto osac1e drive pusobil P. Jifi Kiefner; v pritomne pak dobe dojizdi 

tam P. Alois Kolar, z Blenker, Wis. 

Stars1, ale tez jen malou osadon, je ceska obec v GREEN BAY, v okresu 
Brown, kde pocali se Cechove usazovati r. 1869. 

Do Green Bay (zelena zatol\:a), jez melo r. 1900. 18,684 obyvatcle, prisli 
zmineneho roku: Adam Dobr$', Frant. Rtlzicka, Jan Vitinger a Jan Sipek. 

V tomto nejstarslm meste statu vVisconsinl1, rozkladajiciI'n se u zatoky 
tehoz jmena, zalozili svoboclomys'lni kl'ajane r. 187~. spolek "Podfipan," ktery 13. 
cervence r. 1879. pristonpil k Jednote C. S. P. S. l\Iimo to je tam rad "Green 
Bay" (Z. C. B. J.), zalozeny r. 1899. 

V okresu Brown zije asi 130 ceskych rodin. - -
:Male ceske osac1y json pal\: jcste v okreslch Shawano a Vernon. 
V okresu Shawano zije asi 70 ceskych rodin a to vc mcste SHAWANO 

a v okoli vesnicek LEOPOLIS a RIVERSIDE. 

V Leopolis je cesky katol. kostelik Panny :Jlaric a nedaleko Riyerside 
kostelik sv. Vaclava. 

Neda1eko posty Coon Valley v tak recenem townu Bohemia zije asi 60 
ceskych rodin. - -

---------0---------
Jest oysem ve ,Yisconsinn jeste nckolik nepatrnych osad v okresich Ash

land, Chippewa, Clark, Columbia, D[lIle, Door, Juneau, ::\Jarathon, Pierce, Taylor 
a Washington, jako: ..A voca , \Vis .. h:dez j e r()slw-angl. osacla S". Josefa a kamz 
dojizdi P. J. Prtlcha z ::\fnscoc1y. ,Vis., oScll1a Cadott, Chippc,,'a Co., kamz dojizdi 
ku katol. cesk§m krajant1ll1 P. X. rrill, z 1--Ia Crosse, ,Vis., Castle Rock, osada 
sv. Jana Nepom., kamz dojizc1i jednon meslcne P. E. J. Prtlcha z l\Inscoda, Wis., 
Cernma, Wis. (posta Korna), kamz c1ojizc1i P. X. Till, Clay, ,Vis., kc1ez je osada 
Panny :l\farie a kamz casem zaviUt P. Ferdinand (ieeh, osada Denemark, \Vis., 
Dilly, Vernon Co., (osada sv. Jana Xepolll., c10jizeH P. Ferd. Cech), osada sv. 
Vaclava v Ellisville, ,Vis., kamz dojizell z Kewaunee, ,Vis., P. Jos. Kirpal, osada 
ve Fennimorc, Wis. , cesko-polska, v nlz nekc1~' lWIl[t sluzby Bozi P. Ant. Bilik, 
osada ve Forestyi1lc , \Vis., "C Friendship, ,Vis., Greenstreet, ,Vis., Haugen, 
l\liddleridge, :l\Iosinee, Pilot, Pilsen, Plover, Poniatovski, SeYastopol, Door Co., 
Union Center, 'Vis., a jine - Ipostr[ldaji vsak pro Syoji nepatrllost' dUlezitosti a 
zajimavosti, procez sc 0 nich npmllzeme sire roZ'pisovat. 

Cesky venkov ve ,Visconsillll jest dosncl Yetsillon smysleni cesk6ho. StaN 
venkovane mIuy! jen cesky; mhlc1ez OYSClll jiz l'ac1eji mluvi anglicky. Najdou 
se ovsem osady, kcle i mladez mInvi jenom cesky, a to zvl[lste tam, kcle jsou ceske 
kato1. skoIy, anebo, kdc se doma i v okoli m'l nvi jCll cesky. A vsak bohatsi tfida 
Cechu vo mestech a mesteckach vicc mene se jiz odnarodllUje a nerada vyhleda-
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vá styk s echy. Nkteí pak z nich, kteí zde studovali, již ani správn esky
nemluví a esky již necítí. —

O školy eské ve "Wisconsinu horliv dbají katol. echové, a by mohli tu

a tam více ješt v píin té vykonat, kdežto krajané svobodomyslní, pokud se

týe jejich školství, jsou tam praví—žebráci.

Ve státu Wisconsin žijí echové v tchto mstech, osadách, vesnikách a

jejich okolí:

Agenda, Alaska, Appleton, Antigo, Ashland, Algoma, Avoca, Bennett,

Big Flats, Bloomer, Blue River, Boscobel, Brill, Bridgeport, Brussels, Bryant,

Buckman, Carlton, Campbellsport, Cadott, CarroUville, Casco, Castle Rock,

Cato, Couderay, Chippewa Falls, Cobb, Coleman, Clay, Clarksville, Coopers-

town, Cudahy, Chetek, ermná, Big River, Dane, Denemark, Dilly, Dorchester,

Dobie, Dodge, Eastman, Ellisville, Forestville, Francis Creek, Friendship, Fen-

nimore. Grand Rapids, Greenstreet, Green Bay, Grimms, Haugen, Highland,

Hillsboro, Hudson, Janesville, Jefferson, Kaukauna, Kellnersville, Kewaskum,
Kossuth Town, Kewaunee, Koda, Krok, Lancaster, La Grosse, Lake Nebaga-

num, Luxembourg, Lodi, Leopolis, March, Maribel, Mauston, Maple Grove, Ma-
nitowoc, McMillan, Marion, Middleridge, Milladore, Mishieott, Medfort, Mel-

rose, Muscoda, Milwaukee, Montfort, Nva, Niellsville, New Denemark, Odanah,

Phillips, Pilot Knob, Prairie du Chien, Prescott, Pilsen, Racine, Reedsville,

River Falls, Richwood, Saxon, Sevastopol, Shawano, Sister Bay, Sheboygan,

Sherry, Stangelville, Slovan, South Milwaukee, Spencer, Steuben, Stitzer, Stur-

geon, St. Kíllian, Sun Prairie, Tisch Mills, Tony, Two Rivers, Union Centre,

Waterloo, Marshall, Waukesha, Watertown, "Wausau, Wayside, West Allis,

West Bend, West Superior, Whitelaw, Yuba.

ech žije ve státu Wisconsin asi ve 187 místech více jak 38 tisíc.

•S^í^^l^ir^^^
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va stykii s Cechy. Nekteri 'pak z ni'ch, kteri zde stndovali, jiz ani spravne cesky 
nemluvi a eesky jiz, necitL -

o skoly eeske vc Wisconsinu horlive dbaji katol. Cechove, ae by mohli tu 
a tam vice jeste v prIeine te vykonat, kdezto krajane svobodomyslni, pokud se 
tyee jejich skolst1vl, json tam pravi-zebraci. , 

Ve statu Wisconsin ziji Cechove v techto mestech, osadach, vesniekach a 
jejich okoH: 

Agenda, Alaska, Appleton, Antigo, Ashland, Algoma, Avoca, Bennett, 
Bilg Flats, Bloomer, Blue River, Boscobel, Brill, Bridgeport, Brussels, Bryant, 
Buckman, Carlton, Campbellsport, Cadott, Carrollville, Casco, Castle Rock, 
Cato, Couderay, Chippewa Falls, Cobb, Coleman, Clay, Clarksville, Coopers
town, Cudahy, Chetek, Cermna, Big River, Dane, Denemark, Dilly, Dorchester, 
Dobie, Dodge, Eastman, Ellisville, Forestville) Francis Creek, Friendship, Fen
nimore, Grand Rapids, Greenstreet, Green Bay, Grimms, Hangen, Highland, 
Hillsboro, Hudson, Janesville, Jefferson, Kaukauna, Kellnersville, Ke"\yaskum, 
Kossuth Town, Kewaunee, Kodan, Krok, Lancaster, La Crosse, Lake Nebaga
nUID, Luxembourg, Locli, Leopolis, l\Iarch, l\laribel, l\lallston, l\faple Grove, Ma
nitowoc, l\'l:cl\lillan, l\larion, l\liddleridge, :Milladore, l\lishicott, l\lec1£ort, Mel
rose, l\'l:uscoda, l\filwallkee, l\'l:ontfort, Neva, Niellsville, New Denemark, Odanah, 
Phillips, Pilot Knob, Prairie du Chien, Prescott, Pilsen, Racine, Reedsville 1 

River Falls, Richwood, Saxon, Sevastopol, Shawano, Sister Bay, Sheboygan, 
Sherry, Stangelville, Slovan, Sonth ~lilwaukee , Spencer, Steuben, Stitzer, Stur
geon, St. Killian, Sun Prairie, Tisch l\lills, Tony, Two Rivers, Union Centre, 
Waterloo, l\'l:arsha11, Waukesha, Watertown, Wausau, Wayside, West Allis, 
West Bend, West Superior, Whitelaw, Yuba. 

Cechu zije ve statu Wisconsin asi ve 187 mistech vice jak 38 tislc. 
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echové ve státu Michigan.

STÁT MICHIGAN, jenž hranií na severu s jezerem Superior, na výcho-

d s jezerem Huron, na jihu se státy Ohio a Indiána a na západ s jezerem Michi-

gan, jest rozdlen uvedenými jezery na dva poloostrovy: severní a jižní. Stát

ten mí 57.430 tvereních mil a má pes 2,500,000 obj^vatel; byl pijat roku
1837. do Unie a jest rozdlen na 85 okres. Nejvtším, nejobchodnjším a nej-

starším mstem jeho jest msto

DETROIT,

založené roku 1701. Msto toto leží na severo-západním behu eky, od níž jmé-

no své obdrželo, a u jezera St. Clair. na dolejším vtším poloostrov.

Zmínná eka byla Francouz.y nazvána D' Etroit, což v eském jazyku

znamená úžinu, a tvoí pirozenou hranici mezi britickou provincií Ontario a

pdou Spojených Stát. Od Chicaga jest msto Detroit vzdáleno 285 angl. mil

a spojeno jest s ním nkolika dráhami.

Malé jezero St. Clair, ze kterého možno se dostati do velkých jezer Erie,

Huron, Michigan, Ontario a Superior, pispívalo zajisté k obchodnímu rozkvtu
msta toho, které chlubiti se mže tolika zajímavými událostmi, jako snad žádné

jiné msto z tchto konin. Ano, Detroit je prvním, a tedy i nejstarším mstem
na ptijezeí, a djiny jeho jsou tak v úzkém spojení s historií severo-západu,

že stávají se djinami téhož a spolu i djinami pionýr severo-západních.

Jako všude v Americe, tak i zde byli rudoši, bydlící ve vigwamech, jpo

obou bezích eky, pány zem. Robert dc La Salle roku 1679. vypravuje, že

tu nalezl nkolik indiánských vesnic, a kde Detroit n^^ní se rozkládá, žili tehdy

Huronové.

Francouzský Jesuita, P. Jacques Marquette, meškal tam však již 11 rok
ped ním.

Prvním osadníkem byl tam Francouz 'SI. Antoine de la Motte Cadillac,

jenž se vypravil do Francie roku 1699. a tamní ministry pemlouval, aby posta-

vili tvrze v místech tch, by s Indiány obchod veden býti mohl snáze a bez-

STAT MICHIGAN. 

---------o~-------

Cechove ve statu Michigan. 
---------0---------

STAT MICHIGAN, jenz hraniei na severn s jezere.m Superior, na vycho
de s jezerem Huron, na jihu se staty Ohio a Indiana a na zapac1e s jezerem l'.Iichi
gan, jest rozdelen u"edenymi jezery na dya poloostrovy: severni a jizni. Stat 
ten meN 57.430 ctverecnlch mil a ma pres 2,500,000 obyvatel; byl prljat roku 
1837. do Unie a jest rozdelen na 85 okresll. Xejvetslm, nejobchodnejsim a nej
starslm mestem jeho jest mesto 

DETROIT, 

zalozene roku 1701. ::\Iesto toto lezl na severo-zapadnlm brehu r'eky, oel nlz jme
no sve obddelo, a u jezera St. Clair. na dolejslm vetslm poloostrove. 

Zminena reka byla Fran conz~· nazvnna D' Etroit, C02 v ceskem jazyku 
znamena uzinu, a t"01'1 pI'lrozenou h1'anici mezi britickou provineii Ontario a 
pudou Spojen)'ch Shlil'1. Od Chicaga jest mesto Detroit yzdaleno 283 angl. mil 
a spojeno jest s nim nekolika drahami. 

:l\Iale jezero St. Clair, ze ktereho mozno se dostati do velk)'ch jezer Erie, 
Huron, l\Iichigan, Ontario a Superior, prisplvalo zajiste k obchodnimu rozkvetu 
mesta toho, ktere chI ubiti se muzc tolika zajima v)'mi udfllostmi, jako snad indne 
jine mesto z techto koncin. Ano, Detroit je prvlllm, a tedy i nejstadim mestem 
na petijezefi, a dejiuy jeh6 jsou tak v llzkem spojeni s histo1'ii severo-zapadu, 
ze stavaji se dejinami tehoz a spolu i dejinami piOn)TU seyero-zclpadnich. 

Jako vsude v Americe, tak i zde byli 1'ndosi, bydlici ve vigwamech, po 
obou brezich rek~' . pany zeme. Robert de La Salle rokn 1679. v~'pra yuje, ze 
tu nalezI nekolik inc1iansk)'ch vesnic, a kde Detroit nyni sc rozklflda, zili tehdy 
Huronove. 

Franeouzsk~' Jesuita, P. Jacques ::\Iarquettc, me;Iml tam ysak jiz 11 roki'l 
pred nLm. 

Prvnim osac1n ikem 11yl tam Franconz ::\L An toine de ]a ::\[ottc Cadillac, 
jenz se vypravil do Francie roku 16!)!). a tamn! miuistry pl'cm]ollya], ahy posta
viIi tVr7e " mistech tech , b~' s Inc1iany obchocl ycdcn b)'ti mohl snaze a bez-
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penji. Žádost' ta pedložena Ludvíku XIV., a ten ji schválil a daroval 1&

tver. akr pro úel ten.

Roku 1701. s 50 vojíny a 50 kanadskými obchodníky a emeslníky dal

se M. A. de la Motte Cadillac do stavby, která nelišila se od jiných, té doby sta-

vných. Byla to ohrada ze silných kolu s baštami v každém rohu. Uvnit ohra-

dy postaveno nkolik srub. Takovým byl Detroit roku 1701.

Roku 1712. uinn na tvrz mocný útok Indiány z jihu, kteí chtli ji zni-

iti. Avšak prozatímní velitel Pietre Duboisson byl vas o zamýšleném útoku

zpraven a pipravil se náležit k obran. Pátelští Indiáni mu pomáhali a padlo

jich v boji 60. Nepítel však ztratil 1000 hlav. Rudoši byli nuceni ustoupiti a

opevnili se zákopy asi 8 mil od tvrze, ve kterých ale sami byli obleženi a nedo-

statkem zásob ku vzdání se donuceni. Všichni pak bojovníci krom žen a dtí

byli pobiti.

Roku 1749. vyslala francouzská vláda opt osadníky do území toho a da-

rovala jim polnosti po obou stranách eky a náadí polní. Kd5'ž ale neodolatel-

ný nepítel Francie—Anglie—rozvinula roku 1759. svj prapor nad kamennou
pevnou citadelou Kanady Quebeckem, poala i v místech tchto francouzská

nadvláda upadat, a roku 1763. postoupeny kraje ty Anglii. Major Robert

Rogers stal se pak prvním anglicky mluvícím velitelem t^Tze Detroit.

Zmna vlády nelíbila se však Indiánm, a na podnt Pontiaca, náelníka

kmene Ottawa-, sešlo se nedaleko msta Detroit v dubnu r. 1763. osmnáct zá-

stupc tolikéž kmen, a ti rozhodli : vypudit nenávidné Angliany ze zem.
Pontiac rozkázal, aby rudoši pod rouškou pátelství vešli do pohraniních tvrzí,

jichž bylo tehdy 13, a na dané znamení mli posádku a obyvatelstvo povraždit

a pevnosti zapálit. On sám s lidem svým chtl se pokusit o dobytí tvrze Detroit.

Avšak plán jeho byl zmaen. Povst' o tom vypravuje takto

:

V jedné blízké vesnici indiánské žila dívka, jež krásou vynikala nade vše-

mi spolusestrami. Ta zamilovala se do majora Gilberta GladwjTia, zatímního

velitele posádky. Šestého dubna r. 1763. odpoledne Kateina, jak ji obyvatel-

stvo zvalo, pišla do tvrze a odebrala se do píbytku Gladwynova pod záminkou,

že mu nese objednané mokasíny z jelení kže. I sdlila Gladwynovi, že zítra

pijde Pontiac do tvrze se šedesáti podnáelníky, aby se jí zmocnil. Každý ru-

doch bude míti pistoli ukrytou pod houní a na dané znamení, jež uiní Pontiac,

vrhnou se pak všichni na posádku.

Major Gladwyn zmail však provedení plánu toho tím, že vyšel s posád-

kou se zbraní z kasáren Indiánm vstíc a pinutil je k ústupu.

Za to pomstili se Indiáni na obyvatelstvu, usedlém kolem tvrze a mnoho
muž, žen a dtí povraždili. Indiáni pak obléhali tvrz, do níž páleno dnem i

nocí. Dne 21. kvtna zásoby ve tvrzi došly, a posláno pro nové do Niagary.

Výprava však na zpátení cest byla Indiány pepadena, a mužstvo pobito v

místech, kde nyní je Belle Island Park.

Dne 29. ervence dostalo se konen posádce posily 300 muž, vedených

kapitánem Hubertem Dalzellem. Tento byl bojechtivým a neustále naléhal na

to, aby se proti Indiánm vytrhlo. O 2. hodin ráno, dne 31. ervence 1763.,

provedl kapitán Dalzelle také svj úmysl, výraziv v dvojstupu ze tvYze. Pontiac

však zvdl o zámru kapitánov a skryl své mužstvo v koví podél cesty, ve-
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pecneJI. Zadost' ta predlozena Ludviku XIV., a ten ji schvalil a daroval 15-
ctver. akrll pro ucel ten. 

Roku 1701. s 50 vojiny a 50 kanadskymi obchodniky a remesIniky daI 
se l\f. A. de Ia l\{otte Cadillac do stavby, ktera nelisila se od jinych, te doby sta
venYch. ByIa to ohrada ze silnych kohl s bastami v kazdem rohu. Uvnitf ohra
dy postaveno nekolik srubu. Takovym byl Detroit 1'oku 1701. 

Roku 1712. ueinen na tvrz mocny (ltok Indiany z jihu, kteN chteli ji zni
citi. Avsak prozatimni velitel Pietre ,Duboisson byl ycas 0 zamyslenem utoku 
zpraven apripravil se nalezite k obrane. Pratelsti Indiani mu pomahali a padlo 
jich v boji 60. Neprftel vsak ztratil 1000 hlav. Rudosi byli nuceni ustoupiti a 
opevnili se zakopy asi 8 mil od tvrze, ve kterych ale sami byli oblezeni a nedo
statkem zasob ku vzdani se donuceni. Vsichni pak bojovnici krome zen a deti 
byli pobiti. 

Roku 1749. vyslala francouzska vlada opet osadniky do uzemi toho a da
rovala jim polnosti po obou stranach reky a naradi polnL Kdyz ale neodolatel
ny nepritel Francie-Anglie-rozvinula roku 1759. SVi'lj ,prapor nad kamennou 
pevnou citadelou Kanady Quebeckem, pocala i v mistech techto francouzska 
nadvlada upadat, a roku 1763. postoupeny kraje ty Anglii. :l\Iajor Robert 
Rogers stal se pak prvnim anglicky mluvicim velitelem tvrze Detroit. 

Zmena vlady nelibila se vsak Indianum, a na podnet Pontiaca, nacelnika 
kmene Ottawa-u, seslo se nedaleko lllesta Detroit v dubnu r. 1763. osmnact za
stUPCll tolikez kmenu, a ti rozhodli: vypudit nen{widene Anglicany ze zeme. 
Pontiac rozkazal, aby rudosi pod 1'ouskou ,pratelstvi vesli do pohranicnich tvrzi, 
jichz bylo tehdy 13, a na dane znameni meli posadku a obyvatelstvo povrazdit 
a pevnosti zapalit. On sam s lidem svym chtel se pokusit 0 dobyti tv1'ze Detroit. 

Avsak plan jeho byl ·zlllaren. Povest' 0 tom vyprayruje takto: 
V jedne blizke vesnici indianske zila divka, jez krasou vynikala nade vse

mi spolusestrami. Ta zamilovala se do majora Gilberta Gladwyna, zatimniho 
velitele posadky. Sesteho dubna r. 1763. odpoledne Katerina, jak ji obyvatel
stvo zvalo, prisla do tvrze a odebrala se do ,pfibytku Glac1wynova pod zaminkou, 
ze mu nese objednane mokasiny z jeleni kllZe. I sdelila Glac1wynovi, ze zitra 
prijde Pontiac do tvrze se sedesati podnaeelniky, aby se ji zlllocnil. Kazdy ru
doch bude miti pistoli ukrytou pod houni a na dane znameni, jez ucini Pontiac, 
vrhnO'u se pak vsichni na posac1kn. 

:l\fajor Gladwyn zmaril vsak provedeni pl{mu toho tim, ze vysel s posad
kou se zbrani z kasaren Indiani'lm vstfic a prinutil je k llstupn. 

Za to pomstili se Indiani na obyvatelstvn, llSeCllem kolem tvrze a mnoho 
muzu, zen a deti povrazdili. Indiani pak oblehali tvrz, do nlZ paleno dnem i 
nocL Dne 21. kvetna zasoby ve tvrzi dosly, a poslano pro nove do Niagary. 
Vyprava vsak na zpateeni ceste byla Indiany pre-padena, a llluzStvO pobito v 
mistech, kde nyni je Belle Island Park. 

Dne 29. cervence dostalo se konecne posadce posily 300 mUlll, vedenych 
kapitanem Hubertem Dalzellem. Tento byl bojechtivym a nellstale nalehal na 
to, aby se proti Indiam'lm vytrhlo. 0 2. hodine rano, dne 31. cervence 1763., 
provedl kapitan Dalzelle take sVllj llmysl, vyraziv v ch·ojstnpn ze hTze. Pontiac 
vsak zvedel 0 zame'rn kapitanove a skryl sye mllzstvo v krovl podel cesty, ve-
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douí od tvrze k jeho táboru. Pi ústí potoka Carent pepadl výpravu a zahnal

ji zpt do tvrze s velikými ztrátami.

Po šestimsíním obléhám Pontiac však lidem svým pozvolna opuštn a

konen odešel sám.

V dob americké revoluce bylo tu ubytováno 500 vojín anglických, a

zprávy o vítzném postupování Amerian dohnaly velitele Karla Lernoulta

k postavení nové tvrze roku 1778. a to v místech, jež ohraniují nyní ulice Gris-

wold, Wayne,- Lafayette a Congress. Tvrz tato byla rozboena r. 1827.

Když smlouva s Anglií r. 1783. uzavena, jednalo se též o Detroit, neb

Ameriané si ho pisvojovali. Avšak teprve 2. ervna r. 1796. postoupen, a ame-

rická vlajka vztýena na tvrzi kapitánem Fil. Porterem. Anglití vojíni odchá-

zejíce, rozbili okna kasáren a vše, co jim do rukou pišlo a zaházeli studni kame-

ním.

—

Prvním americkým obchodníkem v Detroit byl Štpán Mack. Zaídil si

tam obchod r. 1799.

Dne 11. ledna 1805. ustanoven Detroit kongressem za sídlo vlády územní,

a Vilém Hulí jmenován guvernérem. Dne 11. ervna téhož roku lehl Detroit

popelem a z naízení kongressu zapoato ihned s vymováním nového msta.

Majitelé pozemk ve starém mst dostali stejnou ás v novém, a každý muž
ve stáí 21 let obdržel jedno staveništ v rozmru šesti tisíc tvereních stop.

Telid}^ bylo pouze 15 ulic a nebyly širší než 25 stevíc; chodník nebylo

vbec.
Veejná tržní budova postavena roku 1816. kapitánem Ben. "Woodworth-

em, kde byl též praný, na nmž provinilci byli mrskáni.

Od téhož roku až do r. 1827. pinášena sem pošta jednou týdn. Byla-li

cesta dobrá, pšky, byla-li špatná, komo.
Presidentu Jamesu Monroe-ovi darováno spežení koní s koárem, když

byl v Detroit návštvou, a týž jel v nm z Detroit do Washingtonu.

Roku 1824. dostalo msto nový charter,

Eoku 1833. byl Detroit jediným inkorporovaným mstem v Michiganu.

Chicago bylo teprve rozmováno. Téhož roku zavedeno spojení mezi obma
msty koáry. Cesta trvala 5 dní.

Téhož roku asi v polovici ervna, bylo obyvatelstvo poboueno jednáním

šerifa, jenž chtl uprchlého erného otroka poslat zpt na jih. ernoši totiž se

ho ujali a pomohli mu do Kanady, šerif pak davem nesen do msta a dsn stlu-

en. Na to mstská rada se usnesla, že každý ernoch veer musí po ulici jít se

svtlem.

Roku 1833. dohotoven první parník Michigan v tamjší lodnici.

Roku 1839. ml býti opt jeden uprchlý ernoch z naízení spolkového

soudce poslán svému pánu do Mississippi. Avšak obané se ho zastali, a nemo-

houce ho násilím z rukou šerifa dostati, vykoupili a propustili ho.

První telegrafická depeše poslána do Detroit z New Yorku r. 1848.

Dne 6. bezna r. 1863. nastalo v Detroit vzbouení, ponvadž byl jeden

ernoch odsouzen pro znásilnní 10-letého bílého dvete pouze k doživotnímu

žalái. Dav lidu napadl stráže, cht do vzení vniknouti. I musila býti povo-

lána milice, které bylo naízeno, aby do lidu stílela. Tím se však hnv lidu
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douei od tvrze k jeho taborn. PE (lsti potoka Carent prepadl vypravu azahnal 
ji z·pet do tvrze s velikymi ztratami. 

'Po sestimesicnim oblehani Pontiac vsak lidem svym pozvolna opnsten a 
konecne odesel sam. 

V dobe americke revoluce bylo tn ubytovano 500 yojinll anglickych, a 
zpravy 0 viteznem 'postupovuni Americanll dohnaly velitele Karla Lernoulta 
h: postavenl 110Ve tvrze roku 1778. a to v mlstech, jez obrallicujl nyni ulice Gris
wold, Wayne; Lafayette a Congress. Tyrz tato byla rozborena r. 1827. 

Kdyz sll1'louva s Auglii r. 1783. uzavrena, jednalo se tez 0 Detroit, neb 
Americane si ho pl·isvojovali. A vsak tcprye 2. cervna r. 1796. postoupen, a amc
ricka vlajka vzt$rccna na tvrzi kapitanem Fil. Porte-rem. Anglicti vojini odcha
zejice, rozbili okna kasuren a v~e, co jim do rukou prislo a zahazeli stuclni kame
llllll.-

Prvnim americkym obchodnikem y Detroit byl Ste.pan l\Iack. Zariclil si 
tam obchod 1'. 1799. 

Dne 11. ledna 1803. ustanoven Detroit kongressem za slello vludy llzemnl, 
a Vilem Hull jmenovcln guvernerem. Dne 11. ccrvna tehoz rokn lelll Detroit 
popelem a z nafizeni kongressu zapocato ihned s vymerovanim noveho mesta. 
l\fajitele pozemkll ve starem meste dostali stejnou cast' v novem, a kar,d§ muz 
ve starr 21 let obelrZe'l jedllo stavcniste v rozmeru sesti tisic ctverecnlch stop. 

Tehdy bylo pouze 15 nlic a nebyly sirsl ncz 23 stfevlcu; chodnikll nebylo 
vllbec. 

Verejna tdlli budova postavena rokn 1816. kapitanem Ben. ,Vooc1worth
em, kc1e byl tez pranyi\ na nemz provinilci byli mrskani. 

Od tehoz 1'oku az do '1'. 1827. pl'ina~ena scm posta jednou tf-clne. Byla-li 
cesta clobra, pesky, hyla-li spatna, konmo. 

Presiclentu J amesu 1\lon1'or-ovi clal'ovuno sprezelll koni s koc<l1'em, kdyz 
byl v Detroit navstevou, a tyz jel v nem z Detroit do 'Vashingtollu. 

Roku 1824. dostalo mesto 110V~- charter. 
Roku 1833. byl Detroit jedinf'lll inkorporovanym mestelll v l\[ichigallu. 

Chicago bylo teprve rozmerovano. Tehoz roh:n zavedeno spojcnl mezi obema 
mesty kocary. Cesta trva1a 5 dnL 

Tehoz rokn asi v polovici cervna, bylo ooyvatclstvo poboufeno jednaniUl 
serifa, jenz chtel upl'chieho cCl'neho otroka pos1at zpet na jih. Ccrnosi totiz se 
ho ujali a pomohli mu do Kanady, serif pak davem nesen do mesta a desne stlu
cen. Na to mestska rada se nsnesla, ze kazdy cernoch vcce1' mUSt po nlici jit se 
svetlem. 

Roku 1833. dohotoven ·prvnf parnik :\Iichigan v tamcjsl loc1enici. 
Rokn 1839. mel byti opet jcdcn llprchlS- cernoch z naHzeni spolkoveho 

soudce poslun svemll panu do l\lississippi. Avsak obcane se 110 zasta1i, a 11emo
houce ho nasiHm z rukou serifa dostati, vykonpili a pl'opnstili ho. 

Prvni telegraficka depese pos1itna do Dctroit z New Yod\:u r. 1848. 
Dne 6. brezna r. 1863. nastalo v Detroit vzbonreni, ponevac1z byl jedcn 

cernoch odsouzen pro znasilncni 10-1ctt§ho blleho devccte pouze k dozivotnimu 
zaluri. Dav 1idu napndl strazc, chte do vczeni vniknollti. I mnsila byti povo
lana milice, ktere bylo nafizeno, aby do lidu stfilcla. Tim sc vsale hnev 1idn 
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obrátil proti ernochm všem, a obydlí jejich drancována a pálena. Pivoláno

pravidelné vojsko z Fort Wayne, a to obstoufpilo hoící ást' msta a chránilo

hasie pi práei. Tím také uinn konec nebezpené boui.

Nádherná radnice dohotovena r. 1871,

Jist bude zajímavým na konec této rty uvésti vzrst obyvatelstva v

Detroit.

R. 1810.—770, r. 1820.—1.517, r. 1850.-21.019, r. 1870.-79.599, r. 1880.

—116.342, r. 1900.—285.704, a nyní má Detroit pes 300.000 obyvatel—

Nejstaršími eskými osadníky v tomto krásném a na zajímavou minulost'

bohatém mst byli: Vojtch Blum, Josef Kastl, Antonín Bauer, Václav Kubí-

ek, Václav Pfeifer, Antonín Cinander, Ignác Melzer, Josef Nosek, Frant. He-
man, Ant. Sommer, jenž zemel na farm u Wilson ve státu Kansas a Jakub
Kuderle, jenž se narodil v ervnu r. 1821. v Doubrav, nedaleko Vlachova Bezí
v echách a do Ameriky odejel dne 8. prosince r. 1853. V Detroit se usadil

roku 1854. Skoro všickni dímají již pod cizím rovem.

Krátce za tmito nejstaršími eskými osadníky pibyli do Detroit: Fr.

Pospíšil, narozen 24. kvtna roku 1809. v Kutné Hoe ; hudebníci bratí : Frant,,

Jan, Josef, Karel a Matj Stejskalové a krejí Frant. Procházka, rodilý z Te-

melína v echách. Zemel 4. íjna 1900. v Detroit, kdež se domohl slušného

jmní.

V Detroit pebývala také paní Anna Vetterlová, díve Špinková, která

tam zemela roku 1869. Mla v Praze tiskárnu a vytiskla potají bez eensury

brožurku, kterou napsal Emanuel Arnold proti jesuitm. Byla proto v Praze

odsouzena k znané penžité pokut; pro vzniklé hned na to nepokoje roku

1848. bylo ale zapomenuto na vymáhání této pokuty.

—

Zaátky tchto prvních eských osadník v Detroit byly tak jako pionýr
eských v Chicagu a jinde velmi kruté. Práce nebylo a cholera, která v let
roku 1854. ve mst zuila, vyžádala si též nkolik eských obtí.

Roku ]856. hoely lesy kolem msta, a vzduch ve mst a okolí byl tak

horký a kouem prosj^cený, že inil pobyt v mst nesnesitelným. Touž dobou

zuila tam též bahenní zimnice, takže nebylo eské domácnosti, v níž by nkdo
nestonal.

—

Národní ruch ve mst Detroit poal oživovati koncem let padesátých

;

v létech sedmdesátých a osmdesátých byl nejilejším. V dob pítomné detroit-

ští echové, a jsou velmi nebezpen ohrožováni obyvatelstvem zamerikaniso-

vaným, ve svém národním nadšení ochabují.

Svobodomyslných spolk eských v Detroit jest ovšem nkolik, z nichž

sokolské spolky ješt nejlépe prospívají. Tak ítal sbor "Tlocviná Jednota

Sokol Budivoj" (založen roku 1875.) 35 len a má pknou sí na rohu ulic

Antoine a Erskine a sbor "Tlocviná Jednota Sokol Podlipský" (založen 22.

záí 1889.) má 57 len a též svoji sí (tlocvinu).
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obratil proti ecrnochiim y~cm, a obydli jejich drancovana a p:Uena. Privolano 
pravide]ne l,'ojsko z Fort 'Vayne, a to obstoUlpilo hoHc! cast' mesta a ehranilo 
hasiee pl'i praci. Tim take l1cinen konec nebezpecne bouri. 

Nildhecrna raclnice dohotovena r. 1871. . 
Jiste bude zajimavym na koncc teto crty uvesti vzrllst obyYatelstva v 

Detroit. 

R. 1810.-770, r. 1820.-1.517, r. 1850.-21.01!), r. 1870.-7!).59!), r. 1880. 
-116.:342, r. I!)OO.-285.704, a l1yni ma Dctroitpl'cs 300.000 obyvatcl.-

X0jstarSimi ccskymi osadniky v tomto kl'tlsnem a na zajimavou minu]ost' 
bohatem meste byli: Vojtech Blum, Josef Kastl, Anton111 Baner, Yaclav Kubi
cek, V£lclal,' Pfeifer, Antonln Cinancler, Ignac l\Ielzer, .Josef Nosek, Frant. Her
man. Ant. Sommer, jcnz zemrc.} na farme 11 '\Tilson \'e statu Kansas a Jakub 
Kl1derlc, jcnz S8 nal'oc1il \' cC1'vnn r. 1821. v Donbra vc, ncdaleko Vlachova Erezi 
\' Cechach a do Ameriky oc1ejrl dnr 8. prosinc(' r. 185:1. V Detroit se usadil 
rokn ] 85·t Skoro vsickni dHmaji j'iz pod cizll1l 1'o\'cm. 

K1'atce za temito l1ejstar~imi ceskymi osac1niky pribyli do Detroit: Fr. 
Pospisil, nal'ozen 24. kvetna rokn 1800, v K11tn8 IIorc; huc1ebnici bratH: F1'ant., 
.Tan, .Josef, Karel a 2\Iat~j St(~jskalove a krejci Fl'ant. Prochazka, rodil~' z Te
melina v ('echach. Zemrel 4. rijnC1 1!)00. v Detroit, kdez se domohl slnsneho 
jmeni. 

V Dd]'oit pI'chi-Ya]a take pan1 Anna Vettcrlonl, drIve Spinkol,'a, kterii, 
tam Z(lllll'(']a 1'okn 1869. ~Iela v Pl'aze tiska1'nn a l,'ytiskla potaji bez cl'l1sury 
brozlIl'lm, ktl~ron napsal Bmmmel Arnold prot] jesuitlll11. Byla proto y Prazr 
OdS011Z('na k zlHl~lle lwnezite pokll'te; pro yznikle Imec1 n£1 to ne'pokojP 1'okn 
1848. bylo ale zapomennto na vymahalll teto }1okuty.--

Zaciitky teehto p1'v111c11 ~eskych usaclnikll y Detroit b~~ly tak jako pioniTll 
ceskS"ch y Chicagn a jindc ve]mi ]n'ute. Pnlce nch~-lo a eholera, kter{l v lcte 
rokn 1854. ve mestc zUl'ila, vyzac1ala si tez nekollk c0sk),'('11 obetL 

Rolm 1806. hoi-ely ]esy kolel11 mestn, a Yzduch vc mestc a okoli byl tak 
ho1'kS' a k0111'em prosycen)", ze cinil pobyt v m"este ])rsnesitelnYm. TOllZ doboll 
zurila tam tez bahenni zimnice, takz~ nehylo c('ske domacnosti, v niz by nekdo 
nestona1.-

Narodni rnch ye meste Detroit poc£11 ozivovati koncem let pades:itych; 
y l(.tech seclmclesatych a osmdesntych byl nejcilejsim. V dobe pritomne dptroit
;:;tl CerhoY(~, ae json yelmi nehezpeclle ohrozovani obyvatelstvem zamerikaniso
YanS'Jn, ye s\'em narodnim nadseni o('habnjL 

Svobodomyslnych SpO]kll cesk,vch v Detroit jest ov~rm ne1wlik, z nichz 
sokolske spo1ky .ie~te nejlepe Pl'OSpl\",Jji. 'rak cital sbor "Telo('vicna J ednota 
Sukol Bm1i\"oj" (zalozen rokll 1870.) :3;) C]('l1l1 a lll(L peknon siil na 1'ohu nlie 
Alltoine a Erskine a sbor "Telocvirna Jec1nota Sokol Potllipskf' (zalozpn 22. 
Z:ll-l 188!).) miL 57 c]entl a tez svoji siJ"i (telocviel1l1). 
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Krom tchto svobodomyslných spolk je tam rád "Slovanská Líjja" (. S.

P. S.), který povstal z nejstaršího eského spolku v Detroit, ze "Slovanské Lí-

py," jenž byl v život uveden 11. listopadu 1857.

Též jsou tam: ád "Havlíek" (. S, P. S.),»tri ísla "Jednoty eských
Dam" a sice : "Pibyslava," "Dennice" a "Sesterský Kruh" a jedno íslo "Sester-

ské podporující Jednoty. ' nesoucí jméno "Rovnoprávnost'."

Vnitek kostela sv. Václava v Detroit, Mich.

Konen jest tam ješt pvecký spolek: "Antonín Dvoák" a zábavný

klub "Slavoš," který sestává z iid svobodomyslných i katolických, a jenž vzpru-

žuje eský život v Detroit poádáním zdailých koncert a divadelních ped-

stavení.

ilejší je strana Cech katolických ve zmínném mst, jež všude si vede

velmi energicky. Dbá jak svého povznesení, tak i uhájení svých náboženských

posic. A teba že poala pozdji pracovati než strana svobodomyslná, pece jen

již dávno jí perostla pes hlavu, ponvadž svobodomyslná strana žije tam ve

znamení lhostejnosti, netenosti a pohodlného konservatismu.

—
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Krome techto s\'oL)odoll1~'~lnS'ch spolkll je tam l'ad "Slovansk£t IJipa" (C, S. 
p, S,). ktery pO\'sta1 z nejstarsiho ceskeIlO spolku v Detroit, Z(' "Slonll1ske Li
p,v:' jeni byl v ziyot l1VCclE'll 11, listopadu 18;)7, 

Ta jsou tam: :Had "IIaylicck" (C, S. p, S,),.tr'i eisla "JCdllOty Cesk,)'ch 
Dam" a sice: "pr'ib,"slaya," "Deunice" a "SesterskSr Kruh" a jedno cislo "Sl'ster
ske podpornjici Jeclnot~·;' nesouci jmeno "RovnOpraYllost'," 

Ynitr'ek kostela SV, Yficlava v Detroit, Mich. 

Konecne jest tam jeste peycch:,f spoId\:: "Antonin DvoNlk" a zabavnSr 
klub "81avo;," kterS' sestanl Z (ldll syobodolllyslllS'ch i katoIick.{·ch, a jcnz Yzpru
zuj~ eeskS' ziYot Y Dl'troit po1'aclanim zdar'iIS'ell koncl'rtl't a diyadelllieh p1'ccl
staven!. 

Cilejsl je strana CCchll katolickych y~ zminenem meste. jd \';llde lSi ycdl' 
yclmi energ-icky, Dbn jak syeho poyzncscnl, tak i uhajeni svych nabozcllskych 
posic. A tfeba ze pocala pozeleji pl'aco\'ati ncz strana syobodom,\'slna, prcce jell 
jiz d[tvno ji prerostla pl'es hlayu, pone\'aclz s\'oDoclomyslna stra11a zije tam ve 
lnameni Ihostejnosti, lletl'rnosti a pohodlneho konsen'atisml1,-
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OSADA SV. VÁCLAVA založena byla totiž teprve roku 1870. V nme-
cké škole Panny Marie sloužil a kázal esky Cechm etroitským P. Urban,

františkán. K jeho rad založili katolití echové spolek sv. Václava, jenž ml
se starati o založení eského kostela. Zakládajícími leny tohoto spolku byli

:

Jan Petík, Jan Pejša, Václav Hájek, Antonín Bruna, Vojtch Polanský, Josef

Pachler, Josef Doupalík, Václav ezanka, Josef Bauer, Petr Matoušek, Václav

Pejsek, Matj Švehla, František Petík, Josef Buchtele, Jan Moravec, Franti-

šek Petík, Václav Horal, František Procháska, Vojtch Papež, Jan Vodlíek,

Josef Ptáek, Václav Vojta, Václav Jefikovský, Matj Prcha, Jan Vodlíek ml.,

Martin Sedlák, Pavel Janda, František Reilich, Vojtch Kukla, Jan íha, Anto-

nín Bauer, Jakub Buchtele, František Škoda, Tomáš Horal, Šimon Salcer, Josef

Mašek, Tomáš Koželuh, Matj Švantner, Josef Plánskr a Josef Pancner,

V listopadu r, 1870. pijel do Detroit P. Václav Tilek, jenž za pomoci

tohoto spolku založil osadu a zbudoval devný kostel sv. Václava. Nežli ko-

stel byl zbudován, dovolil biskup P. Tilkovi sloužiti pro Cechy mši sv. v kapli

jesuitské na Jefferson ul. Kostel sv. Václava postaven byl na Leland ul., na po-

zemku, který eským katolíkm jistá americká paní, jménem Van Dyk-ová, k

tomu úelu darovala. Ale pro rozliné neshody a podezívání se strany osadní-

k, opustil P. Tilek eskou osadu v Detroit koncem r. 1871.

Po odchodu P. Tilka pro neshodu a nechu osadník spláceti dluhy p.

stavitelovi, ml býti eský kostel sv. Václava prodán. Ale tu se vzchopili ješt

nkteí dobí osadníci, zvlášt Jan Moravec, a svým kapitálem zachránili kostel

sv. Václava od prodeje.

Od r. 1871. do 74. byla eská osada opuštna, a dosluhovali tam nmetí
františkáni od Panny ]\Iarie. V kvtnu r. 1874. pijel do Detroit P. Gartner

z Milwaukee, Wis., svolal osadní schzi a vyšetoval, zdali by osada mohla e-
ského knze vydržovati. Byv s vyšetováním spokojen, slíbil jim P. Tichého,

jenž tehdy dokonoval svá studia v St. Francis seminái ii Milwaukee. Dne 24.

ervence r. 1874. byl P. František Tichý v Detroit na knze vysvcen a dne 26.

ervence, na sv. Annu, sloužil svoje primice u sv. Václava a ujal se opuštné osa-

dy detroitské, kdež vystavl cihlovou 2-patrovou faru. Pro nesvornost' však

a bezdvodné podezívání se strany osadník ani tento horlivý knz v Detroit

nemohl se udržeti. Opustil tedy Detroit v listopadu r. 1877. a odešel do Minne-
soty, a jeho nástupcem byl opt P. V. Tilek. Ale ponvadž osadníci i nyní byli

proti nmu neprávem zaujati, opustil znovu P. Tilek osadu a psobil na rozli-

ných místech jinojazyných, stal se konen kaplanem v detroitském chudobinci,

kdež setrval až do své smrti, mnoho zakusiv žaludení chorobou. Zemel v srp-

nu roku 1899,

Po druhém odchodu P. Tilka, v prosinci r, 1879,, osiela osada detroitská
opt na nkolik rok, ve kteréžto dob pisluhovali echm opt nmetí fran-

tiškáni v Detroit, a tu a tam zavítal k nim nkterý eský knz, jako na p. : P.
Jos. Hessoun, P. Jos, :Molitor a P, Jos, M. Koudelka (nynjší svtící ndp. biskup
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OSADA SV. V ACLA VA zalozena byla totiz teprve roku 1870. V neme
cke skole Panny l\Ia:rie slouzH a kazal cesky Cechum detroitskym P. Urban, 
frantiskan. K jeho racU\ zalozili katolicti Cechove spolek sv. Vaclava, jenz mel 
se starati 0 zalozenl ceskeho kostela. Zakladajicimi cleny tohoto spolku byli: 
Jan Petrik, Jan Pejsa, Vaclav Hajek, Antonin Bruna, Vojtech Polansky, Josef 
Pachler, Josef Doupalik, Vnclav Rezanka, Josef BaneI', Petr :Matotlsek, Vaclav 
Pejsek, l\fatej Svehla, Fralltisek Petrik, Josef Bll'cht'ele, Jan l\Ioravec, Franti
sek Petrik, Vaclav Boral, Frantisek Prochaska, Vojtech Papez, Jan Vodlicek, 
Josef Ptacek, Vaclav Vojta, Vaclav Jefikovsky, l\[atej Pri'lCha, Jan Vodlicek ml., 
l\lartin Sedlak, Pavel Janda, Frantisek Reilich, Vojtech Kukla, Jan Riha, Anto
nin Bauer, Jaknb Buchtele, Frantisek Skoda, Tomas Horal, Simon SalceI', Josef 
l\Iasek, Tomas Kozeluh, l\Iatej Svantner, Josef PlallSkr a Josef Pancner. 

V listopac1u r. 1870. prijel do Detroit P. Vaclav Tilek, jenz za poonoci 
tohoto spolku zalozil osadu a zbndoval dreveny kostel sv. Vaclava. Nezli ko
stel byl zbudovan, clovolil biskup P. Tilkovi slonziti pro Cechy l11si sv. v kapli 
jesnitsike na .Jefferson uI. Kostel sv. Va clava postaven byl na Lelanc1 11'1., na po
zemku, ktery ceskym katolikum jista amcrick:i pani, jmenem Van Dyk-ova, k 
tomu llcelll clarovala. Ale pro rozlicne neshody a poc1ezl'ivani se strany osadni
kll, opllstil P. Tilek ceskon osadu v Detroit kOI1 cem r. 1871. 

Po odchoc1u P. 'Tilka pro ncshodu a necllllt' osadnikll splaceti dluhy p. 
stavitelovi, mel h}Tti ccsky kos.1('1 sv. Vadava prodan. Ale tu se vzchopili jes!e 
nekterl dobH osadnici, zvlaste Jan l\[oravec, a svym lmpitnlem zachrililili kostel 
sv. Va clava od prodeje. 

Od r. 1871. do 74. byla ceskii osaela opustena, a c1osluhovali tam nemecti 
frantiskani oel Panny :Uarie. V kvetntl r. 1874. pl'ijel do Detroit P. Gartner 
z ~lHwaukep, ,Vis., svolal osaelnJ SChi'lZi a vyseHoval, zelali by osaela mohla ce
skellO kneze vydrzovati. Byv s vyseH'ovanim spokojen, slibil jim P. Ticheho, 
jenz tchely elokoncoval SV{i stnelia v St. Francis semimlri 11 l\Iilwaukee. Dne 24. 
cervcncc r. ]874. byl P. Frantisek Tichy v Detroit na lmeze vysvecen a dne 26. 
cervence. 11a sv . .Annu, s]oHzil svoje primice II sv. V acla va a ujal se opust(~ne osa
ely detroitske, kdez vystavel cihlovOll 2-patrovon farll. Pro nesvornost' vsak 
a bezutlvodne podezHYCini se stran,f osadniki'l ani trnto horlivy lmez v Detroit 
nemohl se uclrzeti. Opustil teely Detroit v listopadll r. 1877. a odesel do l\Iinne
soty, a jeho niistupcem by] opet P. V. Tilek. Ale poncvaelz osadnici i nyni byli 
proti nemll ncpravcm zalljati, opustil ZllOvn P. Tilek osaclu a pi'lsobil na rozlic
nS"ch mist(lch jino,jazycnych, stal se kOllecne kaplancm v detroitskem ehlldobinci, 
kdez setrval az do sve smrti, mnoho zakllsiv zallldreni chorohon. Zemrel v srp
nu rokll 1899. 

Po dl'llhem odchoc1ll P. rrilka, v prosinci r. 1879., osircla osacla detroitska 
opC! na nekolik rokl\ ve ktrrezto clobe pI'is] nhovali Cechi'un opet n('IIl1(lcti fran
tiskani v Detroit. a tll a tam zavital k nim nektC'I'Y ersky knez, jako na pr.: P. 
Jos. HessouD, P. Jos. ::'IIo]itor a P .. Jos. ::'II. Kond(l]ka (nynejsi svetlci nup. biskup 
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v Cleveland, O.)- K rad P. Jos, Hessouna vylíil p. Jos. Pachler v eských no-

vinách stav osady detroitské a žádal o eského knze. Odporuen byl P. Jos.

Hessouneni P. Alex, ale onemocnv, nemohl správu osad}' pijati. Konen v

kvtnu r. 1884. pijel z Chicaga P. Václav Koemer, aby se ujal osielé osady.

Osadu našel ve zbdovaném stavu. Horliv ujal se práce, aby napravil, co ne-

svorností bylo zanedbáno. (Životopisná data tohoto knze uvedena pi djinách
osady v Ennis, Tex.)

esko-katol. škola sv. Václava v Detroit, Mích.

V tch letech povstal rozkol náboženský mezi Polák}', z kteréžto píiny
mnoho polských rodin pidalo se k eskému kostelu, takže vtšina osadník byla

polská! Když pak v sousedství byla založena nová osada polská sv. Josafata r.

1889., tu Poláci zase se vraceli do osady polské a jen nkolik málo se jich udrželo

pi osad eské.

Osadu v Detroit ídil P. Václav Koerner pes 5 rok; opravil kostel ná-

kladem 4000 dollar a vystavl pknou cihlovou školu. Roku 1889. však odešel,

pevzav duchovní správu v Kellnersville, ve Wisconsinu.
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v Cleveland, 0.). K rade P. J os. Hessouna vy'licil p. J os. PachleT v cesk)Tch no
vimich stay osady detroitske a zadal 0 ceskeho knezc. Odporncen byl P. Jos. 
Hessounem P. Alex, ale onemocnev, nemohl spravu osady prijati. Konecne v 
kvetnu r. 1884. prijel z Chicaga P. Vaclav Koerner, aby se ujal osirele osady. 
Osadu nasel ve zbedovanem stavu. Horlive ujal se prace, aby napravil, co ne
svornosti bylo zanedbano. (Zivotopisna data tohoto kneze uvedena pI'i dejinach 
osady v Ennis, Tex.) 

Cesko-kato1. skola sv. Vaclava v Detroit, ~Iich. 

v tech letech 'povstal l'ozkol nabozensk)T mezi Polaky, z kterezto pHciny 
mnoho polsky-ch rodin pridalo se k ceskemu kostelu, takze vetSina osadniku byla 
polska! Kdyz pak v sousedstvi byla zalozena nova osada polska sv. J osafata r. 
1889., tu Polaci zase se vraceli do osady polske a jen nekolik lllalo se jich udr.zelo 
pH osade ceske. 

Osaclu v Detroit ridil P. Vaclav Koerner pres 5 roki'l; opravil kostel na
kladem 4000 dollaru a vystavel peknou cihlovou skolu. Roku 1889. vsak odesel, 
prevzav cluchovnl spravu v Kellnersville, ve "\Visconsinu. 
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Roku 1889., dne 8. prosince, stal se faráem v Detroit P. Jos. Janeek,

jenž se narodil 26. kvtna roku 1861. ve Chromi, u Šumperka, na Morav. Gy-

mnasium studoval v Olomouci a v Chrudimi, kdež maturoval s P. X. Tillem, ny-

ní faráem v La Grosse, Wis., bohosloví v Olomouci, kdež byl na knze vysvcen
dn« 29. ervna roku 1885. P. Jos. Janeek již po prvním roníku bohosloví byl

nap^^uu touhou, aby svou duchovní a vlasteneckou práci zasvtiti mohl kraja-

nm americkým. Sešel se totiž o prázdninách r. 1882. na bohoslovecké akademii

ili sjezdu esko-slov. bohoslovc na posvátném Velehrad s P. Josefem Molito-

rem z Chicaga, 111., jenž zde dojemn eským bohoslovcm pednášel o život

Cecho-slovau v Americe a vybízel je, poukazuje na nedostatek eských knží
v Americe—aby aspo nkteí k zachování katolických krajan zámoských od-

hodlali se opustiti vlast' svou. K tomu odhodlal se P. Jos. Janeek. Le téhož

roku byl odveden k vojsku—ovšem jen jako záložník—a plány jeho s Amerikou

byly zmaeny a v jiný smr obráceny. Po svém vysvcení dne 29. ervna v pa-

mátný rok jubilejní, "Gyrillo-Methodjský," 1885., stal se kaplanem ve Staré

Blé u Mor. Ostravy, kdež v pravd otcovským pítelem mu byl fará Josef

Žlebík (bratr P. Jana Žlebíka, nyní v Mercy Hospital, Davenport, la.). Zde

jmenován byl vojenským kaplanem II. t. v záloze a pidlen vojenskému velitel-

ství v Tšín, ve Slezsku. Po nešastné smrti svého dobrého faráe byl admini-

strátorem far}- staroblské, a po dosazení nového faráe setrval tam jako kaplan.

Mezi tím též vypomáhal po nkolik msíc p. administrátorovi v Brušperku.

Z jara r. 1889. pesazen by] za kaplana v Jevíku. Zde oliživla v nm dívjší
touha po Americe. Dovdv se od P. Jos. Molitora z Chicaga, že Cechové v

Detroit po odchodu P. V. Koernei-a jsou zbaveni eské duchovní správy (doslu-

hovali jim tam zatím polští knží z polského semináe) a že biskup detroitský

jest ochoten jemu duchovní správu ech detroitských sviti, odhodlal se k vy-

sthováni do Ameriky. Vymohl si ihned propuštní z arcidioecese olomoucké,

ale dlouho mu bylo ekati na propuštní z vojska. Ponvadž pak P. Jos. Molitor

vybízel jej k rychlému odjezdu, vybral se na cestu jen s dovolením okresního

hejtmanství, aniž dokal propouštcích listin vojenských. Po boulivé 14-denní

plavb na lodi "^Moravia" dorazil z Hamburku do Ncav Yorku ve tvrtek, dne

5. prosince a odtud pímo jel do Detroit, kam pibyl v sobotu veer, dne 7.

prosince. V nedli, dne 8. prosince 1889., na svátek Neposkvrnného poetí

Marie Panny hned z rána (ranní mši sv. sloužil ješt P. Jos. DombroAvski. rektor

polského semináe) odebral se k ndp. biskupovi J. Foley-ovi se pedstavit a pi-

jat byl od nho pravomocí duchovní—a o 10. hod. již sloužil svou první velkou

mši sv. u sv. Václava, pi níž se osadníkm v krátké ei pedstavil jako jejich

nový duchovní správce.

Tak zapoala dlouholetá práce P. Jos. Janeka mezi echy detroitskými.

Ponvadž bez mála 20-leté psobení P. Jos. Janeka v osad sv. Václava

jest totožné s djinami této o.sady, podáme zde podrol)njší data z jeho tamní

innosti. Jako nov pibylý knz musel se dáti P. Janeek pouovat od cizích

knží ve vedení duchovní správy, která v Americe pece v nniohém smru jest

jiná, než ve staré vlasti. Dovdv se z rzných rozmluv s osadníky o minulých

osudech osady, snažil se, aby urovnal všelikou neshodu mezi osadníky a povzbu-

dil je, jak ku svornému životu náboženskému, tak i ku práci národní a vlaste-
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Roku 1889., dne 8. prosince, stal se fararem v Detroit P. Jos. Janecek, 
jenz se narodi1 26. kvetlla roku 1861. ye Chromei, u Sumperka, na l\forave. Gy
mnasium studoynl \' Olomouei a v Chl'udimi, I\c1ez matlll'oYaI s P. X, Tillem, ny
nl faral'cm v La Crosse, \Vis" bohosloYl v Olol11ouei, kdez byl na kneze vysvecen 
dne 29. rervna rokll 1883. P. J os, .Janeeek jiz 'po prvnll11 rocniku bo11os10vl byl 
nap'ucn touhon, aby svou duchovni a "lastcllcckou priici zasvetiti mohl kraja
nllIn americkYm. ::)csel S8 totiz 0 pr{lzc1nin{lCh 1'. 1882. na bohosIovceke akademii 
eili sjezdu cesko-sloy, bohosloVcll na posv[ltnem Velehrade s P. J osefem l\lolito
rem z Chieag'a, Ill.. jcnz ztle dojenme eeskym bohoslovcllm pI'edniiseI 0 zivote 
Ceeho-slovanll v AlIlcrice a Y;'I'bizel je, ponkazu.ic na llec10statck ceskych lmeZl 
Y Ameriee-aby aspoi'i llektcfi k zachoY{1l11 ka to1i-ckych krajanll zamorskych od
bodlali se opustiti vlast' SVOll. K tOl1l11 odho(llal sc p, Jos. J'<lnccek. Lee tI~hoz 
rokn byl odvec1en k yojskn-oY~l'll1 jen jalw zaloznik-a pl(ll1Y jcho s Amcrikou 
byly zmal'eny a v jin)' sJl1el' ohr[lcen~', Po sYel11 vysveccni dne 29, cervna v 'Pa
matn)' rok jubilcjni, "C~Tillo-~lethoc1ejskS'," ISS3" sial se kaplan p ll1 ye Stare 
Bele u :;\101'. Ostrav~', kelez v p1'anle otcovsk)'m pHtclem mn byl farc1i~ Josef 
ZIebcik (bratl' P. Jana ZlehC:;ka, llynl v ~l(')'c:: Hospital, Da\'l~nport, 1£1,.), Zde 
jmenoyan b~"l yojenskym Implanclll II. tr. y zaloze a pI'ic1eIl'n yojellskemn velitl'l
st,"i v 'resine, ve Slezskll, Po ncst'astne s1l1rti sv{>ho dobreho fal'ill·e byI aclmini
stratorcm fary stal'obelske. a po c10sazenl noyello far(}re 8etn'a1 tam jako kaplan. 
:\Iezi tim b~% v .... pomahal po !H-;'kolik meSi('ll p. aclministl'£Jto!'oyi " Brlls1pcrkll. 
Z jara I·, ISS!). 111'eS<1zell, byl za k<1pIana ,',Jl'vlrkll. Zclt' ohziYla " nem rll'iYejsi 
tOllha po ~\mericc, Dovcc1e,' se oc1 P. Jos, l\101itora z ClIicaga, zc l'echove v 
Detroit po odcboc1u p, Y. KOC'l'l1l'ra jsou zha \'(:'l1i (':eske clue-hovl1) Spl'(lvr (c10Sltl
hovali jim tam zatim polst} knezi z polsktho sC111inii['e) a ze biskup d(~tl'oitsk5' 
jPst of'hotr'n j('mu c1nf'hlWlli SPl'[l\'1l ('('('hll lldl'oit:-;J.i::\-l'h 8\'H'iti, oc1hodIal se k vy
steho\'iini clo . .\lIl('rik~', YymohI si ihnec1 propl1~1el1i z al'l'idiorc<'sc oIomol1cke, 
ale c1louho lIlll h."Io eekati lIn Pl'opusteni z vo.iska. Poncnldz pal\: P .. Tos, .Jlolitor 
vybizd jej k ryelllelllll oc1jezel 11, ,,),bral sc 11(1 ccstn jen s dovolenim okresuiho 
hejtmanstvi, aniz clockal propol1stecleh Iistil1 YO,iCllShJch, Po 1Ioul-li,'e l-!-clenni 
plavbe na loeli ".JIOl'C1via" dorazil z IIambllrkll do ~e\\' Yol'lm \'e etvdek. c1ne 
5, p1'o.~ince a oc1tnc1 pl-imo jel do Detroit. kalll pI'ib~'l v Robotll \'eerr, clnc 7. 
prosincl', Y !wdrli, dIl(' 8. }1l'osinc'p 1S89 .. na s\'rlt(']~ ;\'epo-.;k'TllrncllO poeeti 
.Jrarie PanllY hned z dna (1'<1l1l1i m~i S\'. slollzil jest;; p, .J os. Dom b1'owski, 1'ekto1" 
polskeho sellliniirc) oc1ebral Re k ndp, biskupovi .T. Fole~'-oyi sr, prpdstavit a pI·j
jat byl od nello pravomoci eluchon11-a' 0 ]0, hod, jiz SIOllZil s,'on p1"Ynl v{'Ikon 
m;:;i sv, II .5". YaclavH, pl'i nlz sc osac1nild'lln " kr{ltkc l'pei pl'eelstHvil jako jcjieh 
nO"$' duchovni spra \'(~c, 

Tak zapoeala dlouholet[L pr[lee P. ,Tos .. Tanecka mezi Ceelly c1ctl'oitsk5'mi. 

Ponc\'adz hrz m[tln ~O-]I'te pi'lsobl>ni p, .fos, .rall!'t-kn v osncle S\'. Y(I(·I(\Vil 
jl'st totozne s c1(:jinallli a,to osady. pOdallH' zdp poc1rolmrjsi data z jeho tamni 
t:innosti. .Jako nove pr'ihy]~' klIez mllse} sc cl(lti p, .Jnrl<'cpk poncovnt od cizieh 
knell ve ,'cdrIll tluehovnl sprav,'" ktl'l'ii v ~\mrl';ce PI'Pl"C' ,. ll1nolj(~m smern jrst 
jina. lll~Z \'c starl' "lasti, DOVPllpy Sl~ Y. rtlznS'rh rozmlllv S oS(ldniky 0 minl1I."(·h 
o~udeeh osady, snazil se. ab:; nronwl \,;plikoll nrshoc1n mrzi osadniky a povz]m
dil jc, jak ku sYol'nemn Zi\'otll nii bozensl{(! III 11, tak i ku pr[lci nilrodni a vlaste-
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necké. Jeho mírné a shovívavé povaze se to podailo. Ponvadž jest poet e-
ch a zvlášt katolík (asi 120 rodin) v Detroit malý, seznal, že zde mu teba
rozvinouti celou svoji energii vlasteneckého ducha, aby malý hlouek jeho kra-

jan neutonul v moi cizích národ. K tomu však nestaila jen kazatelna a

škola. Proto obnovil v osad pvecký spolek a rozšíil jej na spolek dramatický

pode jménem "Jablonský." Pveckým spolkem ml býti také zveleben zpv ko-

stelní. Po mnohých námahách podailo se mu vymítiti z kru nedstojný, thea-

trální zpv a zavésti pravý církevní, jak my eši íkáme "Cyrillský" zpv—

,

Farní budova v osad sv. Václava v Detroit, Mich.

jemuž vyuen byl ve škole velikého mistra a svého uitele, Pavla Kížkovského
v Olomouci. Na venek psobil sp. "Jablonský" na utužení ducha národního a-
stými koncerty a zvlášt zdailými divadelními pedstaveními za osobního íze-

ní P. Janeka. Akoliv vdl ze zkušenosti, že v ohledu náboženském nelze ni-

eho podnikati s krajany svobodomyslnými, pece nikdy se jim nevyhýbal a ne-

vyhýbá na poli národním. Tu používá každé píležitosti, aby eši svorn a spo-

len vystupovali. A jeho obezetnému taktu se to posud vždy zdailo. I když
nkterý jednotlivec strany svobodomyslné odvážil se jej a stranu katolickou
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necke. Jeho mfrne a shovivave povaze sc to poc1arilo. ronevaclZ jest pocet Ce
chu a zvlaste katolikll (asi 120 roc1in) v Detroit maly, sczllal, ze zc1e mu tfeba 
rozvinontl cclon svoji energii vlasteneckeho c1ueha, aby malS' hloneek jeho kra
janll nentonul v mOl'i eizieh nurodiL K tomll ysak nestacila jen kazatelna a 
skola. Proto obnovil v osac1t~ peveekSr spolek a rozsifil jrj lla spolek dramaticky 
pode jmenem "JablonskSr ." PeveckS'm spolkem mel bfrti take zveleben zpev ko
steInL Po mnohych namahach podarilo se mu vymititi z kllru neclllstojni', thea
trwlni zpev a zavesti pravy drkevni, jak my Cesi i'ilutme "CyrillskY" zpev-, 

Farni budovn, \' osade S\'. Vllclava v Detroit, Mich. 

jemuz vyneen byl ve skole velikeho mistra a sveho ncitele, PavIa KHzkovskeho 
v Olomouei. Na venek pusobil sp. "JablonskY" na utuzeni dncha narodniho ea
stymi konce,rty a zvlaste zc1arilymi c1ivac1elnimiprec1stavenimi za osobnibo fize
nl P. J aneeka. Ackoliv vecli'~1 ze zknsenosti, ze v ohlec1u nabozenskem nelze ni
eeho poc1nikati s krajany svoboc1omysInS'mi, prece 'nikc1y se jim nevyhfrbal a ne
vyhSrba na poli narodnim. ;Tu pouziva kazc1e pHle.zitosti, aby cesi sv{)rne a spo
Iecne vystnpovali. A jeho obezretnemn taktu se to posnd vzc1y zc1arilo. I kdy.~ 
nekterS' jec1notlivec strany syoboc1omyslne oc1vazil se jej a strann katolickon 
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zneuctívati, byl vždy rozvážnými svobodomysluíky rázn zakiknut a umlen.

Tak vidíme, že P. Janeek stál vždy v ele spojených ech detroitských, a
už to bylo na oslavu návštvy proslulého cestovatele St. Vráze, mistr Kubelí-

ka, Kociána, Heritesové, pveckého Quartetta, aneb pi sbírkách národních a

pod. Nejlépe ozejmila se národní shoda ech detroitských pi slavnosti 200-

leté památky velikého reformátora školského, Jana Amosa Komenského, dne 28.

bezna r. 1892. Strana svobodomyslná za hlavního eníka požádala—^P, Jos.

Janeka— (ang^lickým eníkem byl p. professor Šimek, z university iowské),

P. JOS. .lANECEK,
dlouholetý duchovní správce osudy sv. Václava v Detroit, Mioh.,

zakladatel a nynjší fará nové osady sv .lana Nepom. tamtéž.

jenž pozvání ochotn nejen pijal, ku zdaru slavnosti pracoval, ale i spravedli-

yým. posudkem života a psobení J. A. Komenského všem echm se zavdil,

takže pozdji za práci svou od krajan svobodomyslných odmnn byl vzácnou

zlatou medalií pamtní, k tomu úelu zvláš raženou!—Dle toho zdál by se sice

život P. Jos. Janeka spokojným, ale pece tu i tam vydral se mu bolestný vzdech

z prsou, když vidl, že pes všecko jeho vlastenecké horování nkterý len jeho

osady (z mladšího pokolení ovšem— ) stal se odrodileem (na p. k vli satku—

)

a pak snad i odpadlíkem od víry svatováclavské!
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zneuctlyati, byl yzcly rozvaznS'mi svoboclomyslnih:y razne zakriknut a umlcen. 
Tak vidime, ze P. Janecek stfd yzc1y v cele spojenS'ch Cechli detroitskych, at' 
uz to bylo na oslavu n<lvstevj" proslnleho cestovatele St. Vraze, mistri'l. Kubell
ka, Kociana, Heritesovc, peveckeho Quartetta, aneb pi"i sbfrkach narodnich a 
pod. Nejl{~pe ozrejmila se nclroc1nl shoda Cechi'l. detroitskS'ch pri slavnosti 200-
lete pamatky velikeho reformatora skolskeho, Jana Amosa Koonenskeho, dne 28. 
bfezna r. 189::!. Strana svobodomyslna za h1avniho i'ecnika 'pozadala-P. Jos. 
Janecka-(anglickym fecnikem byl p. professor Simek, z university iowsk&), 

P . .lOS .. JANE('EK, 
dlouholet.¥ duchovnf slmlvce osady s\'. Yaclu\"u \' Detroit, Mich., 

zakladat el a nyncj;f farlll" no\'c osady sv .1 ana N eporn. tam tcz. 

jenz pozyani ochotne nejen prijal, ku zelaru slavnosti pracoyal, ale i spravedli
\.ym posudkem zivota a pusobeni J. A. Komenskcho vsem Cechiim se zavdecil, 
takze pozeleji za praci svou od kra.iani'l syoboclom~TslnS"eh odmenen byl vzacnou 
zlatou medalii pametni, k tomu (leelu zvlast' razcnon !-Dle toho zelal by se sice 
zivot P. Jos .. Janeeka spokojnS"m, ale prece tn i tam vydral se mn bolestny vzdech 
z prsou, kdyz vielel, ze 'pres vsecko jeho vlastclweke horoYani nektery clen jeho 
osady (z mladsiho pokoleni o\'~em-) stal se oelrodilrcm (na pl'. k yuli snatkn-) 
a pak snad i oclpadlikem od vfry svatovacla vske! 
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Akoliv se P. Jos. Janekovi naskytla píležitost' postoupiti z malé osady

své na jednu velkou v Minnesot, pece podrobil se vli svého biskupa a setrval

v Detroit, jejž si zvlášt zamiloval, a ustanovil si, celý život svj vnovati dobru

svých krajan detroitských—vždy se mu aspo zdálo, že jest svými krajany

ctn a milován. Vida, že malá osada jeho musí tžké bím nésti s vydržováním

knze a eské školy, a že teba ješt spláceti na osad váznoucí dluh (se stavbou

školy za P. V. Koernera) asi $5000.00, sám se uskrovoval a opatrn hospodail,

aby osad pomohl na nohy. Ze svých skrovných píjm sám si opatoval mnohé
poteby pro faru a kostel, aniž žádal jaké náhrady—a zvlášt jako veliký milo-

vník kvtin, znanou ást' penz obtoval na upravení a vydržování farské za-

hrady, kterou si pemnil v malý utšený park, který se mimojdoucím mile

zamlouval.

1;
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Ackoliv se P. Jos. Janeckovi naskytla pHlezitost' postol1piti z male osady 
sve na jednu velkou v l\Iinnesote, prece podrobH se villi sveho biskupa a setrval 
v Detroit, jejz si zvlaste zamj}oval, a llstanovil si, cely ziYot SYllj venovati c10bru 
svych krajanu detroitskych-vzdyt' se 111U aspo{l zdalo, ze jest svymi krajany 
cten a milovan. Vida, ze mala osada jeho musi tezke bHme nesti s yydrioyanim 
kneze a cesh:e skoly, a ze treba jeste splaceti na osac1e YClznonci cUuh (se stavbol1 
skoly za P. V. Koernera) asi $5000.00, sam se l1skroYlloyal a opatrne hospodaril, 
aby osade pomohl na nohy. Ze Sy5·ch skrovnych pr'ijmll sam si opatroval mnohe 
potreby pro farn a kostel, aniz zaclal jake nahrac1y-a zvlaste jako velik$r milo
vnik kvetin, znacnou cast' penez obetoval na npraveni a \'YdrZo'\'(ini farske za
hrady, kterou si premenil v maly uteseny park, kter)' se mimojdollciIn mile 
zamlonval. 

V AOLA V HORAL, 

"'1 
1 
I 

jeden ze zaldadatelu kostela sv. Yaclava v Detroit, ~ich. 
Narodil se 14. zaN roku 18-12. v Temeline v Cech:ich a pi'ijel do Ameriky r. H,66. 

b 

Ackoliv vydany znacne obnosy penez: na vnitrni malbll kostela, na opra
vu osadnich budov (na pl'. na bridlicovon krytbu kostela a skoly), na zavedeni 
spodnlho topeni v kostele, nove varhany v cene $1200 a jine, (nova barevna okna 
darovana jednotlivci a spolky osadnimi, novy zvon darovan maniely Janem a 
Katerlnoll Petfikem) diky obezretnemu hospodareni P. Jos. Janecka osadni dluh 
se uplacel, takze r. 1896., kdy osada slavila 25-1ete jl1bileum sveho zalozeni, byl 
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dluh osadní umoen. Jubileum toto oslaveno okázalým zpsobem dne 26. erven-

ce. Pi této slavnosti byl velkolepým prvod mstem, jehož úastnily se všecky

spolky osadní, dále sbratené spolky z Clevelandu a mnoho rytíských spolk z

Detroit. V slavném prvodu doprovodily spolky ndp. biskupa J. S. Foley-a z je-

ho residence do chrámu Pán sv. Václava, kdež slavnou pontifikální mši sv.

sloužil ndp. opat Nep. Jaeger (nedávno k té hodnosti povýšený) z Chicaga, a

slavnostním kazatelem byl vdp. Prokop Neužil, O. S. B., pevor z Chicaga.

V únoru r. 1900. odebral se P. Jos. Janeek na návštvu do staré vlasti,

aby ješt jednou za života spatiti mohl svou tžce nemocnou matku, jež se zdr-

žovala u své dcery, provdané za uitele p. Jos. Plháka v Ludkovicích u Luha-

ovic. (Otce svého ztratil, když byl první rok knzem.) Bohu žel, pijel již po-

zd ! Na malém parníku a za stálé boue trvala jeho cesta jen pes oceán 12 dní

!

Práv ti dny ped jeho píjezdem byla matka jeho pochována. Tak mohl na-

vštívit pouze její rov! Pi té píležitosti osvdili osadníci svatováclavští v De-

troit svému duchovnímu správci svou vdnost' penžitým darem na cestu, a te-

legramem projevili mu svou soustrast' nad úmrtím jeho drahé matky. Posilnn

mnohými duchovními a vlasteneckými dojmy, vrátil se po 3 msících nazpt, aby

pokraoval v práci mezi krajany detroitskými. Za jeho nepítomnosti duchovní

správu osady vedl P. V. Buhaczowski z polského semináe.

R. 1904. pekvapili osadníci svého duchovního správce okázalou slavností

jeho 15-letého psobení v osad. Mimo jiné dary vnovány mu cenné zlaté ho-

dinky. Této oslav pítomen byl mayor msta ctih. p. Wm. C. Maybury i jiní

úedníci mstští.

R. 1906. piinil se P. Jos. Janeek, aby celá osada dstojným zpsobem
oslavila 25-leté jubileum rytíského spolku sv. Jií, v nedli, dne 26. srpna. Pi
tomto jubileu projevily opt clevelandské spolky své pátelství k sousedm de-

troitským. Jiné zdailé a významné slavnosti, které osada svatováclavská poá-

dala za duchovní správy P. Jos. Janeka, byly na p. generální sjezdy I. . R.

K. Ú. J., Ú. J. Ž. A. a mnohé jiné.

Osada zdárn kráela ku pedu, akoliv se nezvtšovala. A to jest zvláš

pozoruhodno ! Zatím co jiné národnosti, obzvlášt Poláci, sesilují se stálým pi-

sthovalectvím—eského pírstku v Detroit není takka ani pozorovati. A usa-

dí-li se zde pece njaký pisthovalec Cech, nehlásí se ke stran katolické!—Tím

ovšem ocitá se osada detroitská v nebezpeenství zániku pro národ eský. Ne-

bo, až staí osadníci vymrou—pisthovaleckého proudu zde není—kdo udrží

osadu eskou?—Víme, jak mládež eská, zde rozená, snadno se amerikanisuje

ili anglikanisuje, nechtíc ani esky hovoiti ! Tím zajisté vinni jsou na prvním

míst rodiové, kteí *nejen anglické rozhovory dítkám svým dovolují, ale i, k

své hanb! namnoze v domácnosti s nimi sami anglicky mluví! Jiná píina od-

národování eské mládeže jest nedostatek stediska, kde by se mládež v národ-

ním cítní a v lásce k mateskému jazyku utužovala. V tom smru chtl P. Jos.

Janeek pedevším k záchran mládeže v Detroit pracovati. Tento úkol ml ne-

jen stávající mládenecký spolek sv. Aloisia, ale i dramatický pvecký spolek

"Jablonský." Než k zdárnému rozvoji tohoto spolku nedostávalo se vhodné míst-

nosti. Škola sv. Václava je sice velká budova, ale pro nco podobného nebyla
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dluh osadni umofen. Jubileum toto oslaveno okazalym zpllsobE:m dne 26. cerven
ceo Ph teto slavnosti byl velkolepym pri'tvod mestem, jehoz ucastnily se vsecky 
spolky osadni, dale sbratfene spolky z Clevclandu a mnoho rytirskych spolku z 
Detroit. V slavnem pruvodu doprovodily spolky ndp. biskupa J. S. Foley-a z je
ho residence do chramu Pane SV. Vac1ava, kdei slavnou pontifikMni msi SV. 

slouzil ndp. opat ~ep. Jaeger (nedavno k te bodnosti povyseny) z Chicaga, a 
sla "nostn!m kazatc1em byl Ydp. Prokop Neuzil, O. S. B., preVOI' z Chicaga. 

V unoru r. l!)OO. odebral se P. J os. Janecek na navstevu do stare vlasti, 
aby jeste jednou za 2iYota spatfiti mohl svon tHce nemocnou matku, jei se zdr
zovala u sve dcery, provdane za ucite1e p. J os. Plhaka v Ludkovicich u Lnba
covic. (Otce svellO ztrati1, kdyi byl pryni rok lmezem.) Bohn zc1, prijel jiz po
zde! Na mal em parniku a za stale bOll'I'e tTvala jeho eesta jen pres ocean 12 dni! 
Pra ve tfi dny preel jeho pHjezdem byla matka jeho pochovana. Tak mohl na
vstivit pouze jeji rov! Pi'i te prilezitosti osvedcili osadnici svatovaclavsti v De
troit syemn duchovnimu spravci 8VOU vdecnost' penezitS'm darem na cestn, a te
legramem projevili mu SYOU soustrast' nad 1ul1rtim jeho drahe matky. Posilnen 
mnOhS'llli dnchovnimi a vlasteneckymi dojmy, vratil se po 3 mesicich nazpet, aby 
pokracova1 v praci mezi krajany detroitsk)'mi. Za jeho nepi'itomnosti dnchovni 
spravu osady vedl P. V. Bnhaczowski z po1skeho seminiii"e. 

R. 1904. prekvapili osadnici sveho c1uehovniho s.pravce okazalou slavnosti 
jeho 15-leh~ho pllsobeni v osacHi. :\Iimo jine dary yenovany mn cenne zlate ho
dinky. Teto oslave pHtomen byl mayor mesta ctih. p. "\Vm. C. l\Iaybnry i jini 
ilrednici meststi. 

R. 1906. pricinil se P. Jos. Janecek, aby cela osada di'lstojnym Zpllsobem 
osla dla 25-1ete jubileum rytii'skeho spoJkn sv. Jiri. v nedeli, dne 26. srpna. Pri 
tomto jllbilen projevil~' opet clevelanelske spolky sve pratelstvi k sonsedum c1e
troitskS'm. Jine zdarile a vyznamne slavnosti, ktcre osada svatovaclavska pOI'{t
c1ala za duchovni spra vy P .. J os. Jane.cka: byly na pr. generalni sjezdy 1. C. R. 
K. U. J., U. J. Z. A. a mnohe jiue. 

Osada zelarne kracela ku predn, ackoli\' se nezvetsovala. A to jest zvlast' 
pozoruhodno I Zatim co jine narodnosti, obzvlaste Polaci, sesiluji sc stalym pri
stehovalectvim-ceskeho pfirtlstku v Detroit neni takrka ani pozorovati. A usa
di-li se zde pI'cce nejakS- prist{~hoyalec Ceeh. nehlas! se ke strane katolicke I-Tim 
oysem oeita se osac1a detroitsldi v ncbczpecenstvi zanikn pro narod ceskS'. ~e
bot', ai stal'} osadnici vymrou-pfistehovaleckeho pronc1n zde neni-koo uddi 
o~adu ceskou?-Vime, jak mladez cesId, zclc rozena, snac1no se nmerikanisuje 
cili anglikanisuje, neehtie ani cesky hovol'iti! Tim zajiste "inni jsou na prvnim 
miste rodicoye, kteri Cnejen anglicke rozhovory ditkam svf'm c1oyoIllji. ale i, k 
sve hanbe! namnoze v domacnosti s nimi sami anglieky mlll"i! Jina pl-icina ocl
narodl]ovani ccske mladeze jest nec10statek strcdiska, kde by se mlaclcz v narod
nim citeni a v lasce k matei"skemll jazyku utnzovala. V tom smern ehtel P .• Tos. 
Janecek prede,,;im k zachrane mliiclc>ze y Detroit pracovati. Tento 11kol mel IH'

jen stavajfei mladeneekf' spolek sv. Aloisia, ale i dramaticky pc,'ecky spolek 
"Jablonsk~·." Xci k zdarnemn roz\'oji tolloto spoHnl n<>dostavalo se vhodne mist
nosti. Skola S\'. Vaelava ,ie siee vclkft bndova. ale pro neco podoblH~ho nebyla 

........ I. 
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stavna. Jest v osad malá místnost' spolková, ale není tam poádné místnosti

zábavní! Pro lepší a vtší zábavy musejí se najímati cizí sín. Proto, když vy-

bedla osada z dluhu, ba když už mla na hotovosti uložených skorém $5000, po-

mýšlel P. Jos. Janeek—díve, než by se pikroilo ku stavb nového kostela

(je stár}' kostel devný, ale posud zachovalý— ), zavésti pro všechny osadní

budovy ústední topení a postaviti aneb pistaviti slušnou sí spolkovou a zába-

vní, kde by se mládež eská ráda scházela, se bavila a pouovala, a nebyla nuce-

na se baviti v cizonárodních klubech, asto dosti svým smrem podezelých. Sna-

Dr. theol. P. PETR POLOMSKY,
fará v osad sv. Václava v Detroit, Mich.

ha jeho byla nkolika rozšafnými osadníky podporována, ale jiní bjdi toho ná-

zoru, že by se záležitost' ta mla na pozdjší as odložiti. V píhodný as opto-

val duchovní správce svj pokus provésti onu dležitou práci v osad, ale zase

marn. Byl uchlácholen jen slibem, že na druhý rok jemu a kostelnímu výboru

jist bude dána volnost', plány ony uskuteniti. Když pak i tentokráte poznal,

že jsou to jen odklady k vli zmaení onch plán, hluboce zarmoucen, rozhodl

se, radji osadu tu opustiti, a vnovati 'se osadníkm na západní stran msta,

kteí už delší dobu usilovali o to, aby tvoiti mohli samostatnou osadu.
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stavena. Jest y osade malcl mi::;tnost' spolkoY<1. alt: 11('111 tam pOl'iidne mh,tnosti 
zabavni! Pro lepsl a vetSi ziibl:lYY 1lI1Iseji se najimnti eizi sine. Proto, kdyz vy
bfedla osada z dlnhn. ba IHlyz lIZ l11ela na hotoyosti U10ZCllS'ch s1\:o1'em $.jOOO, po
myslel P. Jos. Janecck-c1H\'e, ]lCZ by se prikrocilo kll staybe lloyeho kostela 
(jet' star)' kostel dreYCllS', ale posncl zadlOvaIS·-). za Y(:-·~ti pro yscchny osadni 
budovy llstredni topenl a posta"iti aneb lll'istaviti sIll;noll sii''t spolkoyou a zaba
vni, kde by se mlilc1ez ccsk£t rada seh<1zl'la, se bayila a poncoyaIa, a nebyla nnCe
na se bayiti v cizon:'irodnlch klnbech, easto dosti SV)'lll smel'em podezrely-clI. Sna-

Dr. theol. P. PETIt POLO:JISKY. 
fanti· \' o:salle SY. Yltclava v Detroit, )lich. 

ha jeho byla nekolika rozsafnymi osadniky podporovana, ale jin] byli toho na
zoru, .ze .by se zalezitost' ta mela na pozcH~jsi cas ocl1ozlti. V pfihodny cas opeto
val ducllovni spravce SYllj POk11:'; proyesti ouu diUeziton praci \' osade, ale zase 
marne. Byl uchh1cholen jen slibem, ze na druhS' rak jemn a kostelnimu vfboru 
jiste bude dana yolnost', plil.llY ony uskntecniti. Kclyz pak i tentokrate poznal, 
ze jsou to jen oclklady k Y1'lli zma1'eni onech plim{L hluboce zarmoueen, rozhocll 
se, radeji osadu tu opnstiti, a venovati ·se osaclniklun na zapadni stI'ane mesta. 
ktefi uz delSi dobu nSlloyali 0 to, aby tyofiti mohli samostatnou osadn. 
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Pi odchodu svém ml P. Jos. Janeek budoucnost' osady sv. Václava na

pamti. Staral se, aby po sob ml dobrého nástupce, který by i pi skromných

dchodech, jaké jsou v detroitské farnosti (jak se íká: dos pro smr, ale málo

k živobytí—), pece chtl se obtovati, aby osadu svatováclavskou vedl dále v

duchu cyrillo-methodjském, a chránil její ddictví svatováclavské—víru ae

—

proti zanglikanisování. Na odporuení ndp, biskup Jos. M. Koudelky pijal

detroitský biskup P, Petra Polomského, D. D., který práv v lednu r. 1909. z

Moravy pijel, a ustanovil jej kaplanem P. Jos. Janekovi, jenž vystaviv zatím

nový kostel sv. Jana Nepom. na západní stran msta, spravoval ob osady. Te-

prve dne 1. ervna r. 1909., tedy skoro po 20 letech své psobnosti ve svato-

václavské osad, pesthoval se P. Jos. Janeek do osady sv. Jana Nepom. na

záp. stran msta. Odešel, odpustiv ze srdce všem, kteí mu zbyten rzným
zpsobem ztrpovali poslední dny jeho pobytu v osad svatováclavské. Pes
všecku jeho dobrou vli i na nm vyplnilo se písloví : "Ješt se nenarodil ten,

aby se dovedl zachovati všem
!"

Dne 1. ervna roku 1909. pevzal osadu sv. Václava do své správy Dr.

theologie P. Petr Polomský, jenž se narodil ve Velkých Darkovicích v pruském
Slezsku, nedaleko Opavy. Po pedbžném studiu odebral se do íma, kdež byl

na knze vysvcen v basilice Lateránské roku 1903. Dokoniv svá studia, p-
sobil 4 roky na Morav a odebral se, jak výše uvedeno, na vyzvání ndp. biskupa

Jos. M. Koudelky do Ameriky v lednu roku 1909., a stal se nástupcem P. Jos.

Janeka.
K osad sv. Václava v Detroit, Mich., patí nkolik eských katol. spol-

k, z nichž zasluhují zmínky:

"Spolek otc sv. Václava," nejstarší to katol. eský spolek, patící k I.

Ústední . K. Jednot ; "Spolek matek sv. Ludmily" ; "spolek rytí sv, Jií"

;

"spolek otc sv. Štpána" (který byl zakládajícím spolkem osady sv. Jana Ne-

pom. s Katol. Sokolem Horymír) ; "spolek mládenc sv. Aloise" a "spolek panen

Blahoslavené Anežky."

Do esko-anglieké katol. školy chodí 40 dítek. (Všecky dítky esko-ka-

tolických rodin nemohou do eské školy pro velkou vzdálenost' choditi, jsou
echové po celém mst roztroušeni.) Ve škole vyuují 2 školní sestry z ádu
sv. Františka a ku kostelu patí 50 eských rodin. Našinc pebývá v Detroit

bez mála ti tisíce. Jedna ást' bydlí takoka v samém stedu msta, kde je

eský kostel; valná vtšina bydlí však na stran západní. Vtšina Cech de-

troitskýeh je z kraje budjovického a píseckého.

DJINY DRUHÉ, NOVE ESKO-KATOL. OSADY SV. JANA NEPOM.

Woodward avenue, hlavní ulice v Detroit, bžící od eky smrem sever-

ním, dlí msto na dv ásti : východní a západní. Dle toho též i eši detroit-

ští, rozptýlení po celém mst, dlí se na východní a západní echy. Potem
jsou si asi stejní v obou ástech. Stedisko ech západních od východních je

v pímé áe pes dv míle vzdáleno (pouliní károu, která iní velkou okliku

stedem msta, je vzdálenost' ta dvojnásobná). To psobilo vždy západním

katol. echm velké obtíže v návštv kostela na východní stran. Zvlášt
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Pri odchodu svem mel P. Jos. Janecek budoucnost' osady sv. Vaclava na 
pameti. Staral sc, aby po sobe mel dobreho nastupce, ktery by i pri skromnych 
duchodech, jake jsou v detroitske farnosti (jak se fika: dost' pro smrt', ale malo 
k zivobyti-), pl'ece chtel se obetovati, aby osadu svatovaclavskou vedl dale v 
duchu cyrillo-methodejskem, a chranil jeji dedictvi svatovaclavske-viru a rec
proti zanglikanisovanL Na odporuceni ndp. biskup Jos. ~L Koudelky prijal 
detroitsky biskup P. Petra Polomskeho, D. D., ktery prave v lednu r. 1909. z 
~Ioravy prijel, a ustanovil jej kaplanem P. Jos. Janeckovi, jenz vystaviv zatim 
novY kostel sv. Jana Nepom. na zapadni strane mesta, spravoval obe osady. Te
prve dne 1. cervna r. 1909., tedy skoro po 20 letech sve pusobnosti vc svato
vaclavske osade, pr'esU~hoval se P. Jos. Janecek do osady sv. Jana Nepom. na 
zap. strane mesta. Odesel, odpustiv ze srdce vsem, ktefi mu zbytecne ruznym 
zpusobem ztrpcovali posiedni dny jeho pobytu v osade svatovadavske. Pres 
vsecku jeho dobrou vuli i na nem vyplnilo se pfislovi: "J este se nenarodil ten, 
aby se dovedl zachovati vsem !" 

Dne 1. cervna roku 1909. prevzal osadu sv. Va clava do sve spra.vy Dr. 
theologie P. Petr Polomsky, jenz se llarodil ve Velkych Darkovicich v pruskem 
Slezsku, nedaleko Opa vy. Po predbeznem studiu odebral se do Rima, kdez byl 
na kneze vysvecen v basil ice Lateranske roku 1903. Dokonciv sva studia, pu
sobH 4 roky na ~Iorave a odebral se, jak vyse uvedeno, na vyzvani ndp. biskupa 
Jos. 1'1. Koudelky do Ameriky v lednu roku 1909., a stal se nastupcem P. Jos. 
Janecka. 

K osade sv. Va clava v Detroit, ~lich., patfi nekolik ceskych kato1. spol
kil, z nichz zasIuhuji zminky: 

"Spolek otel'1 sv. Vaelava," nejstarSi to kato!. cesky spolek, patrie! k 1. 
1!stredni R. K. Jednote; "Spolek matek sv. LudmiIy"; "spolek rytiHl sv. Jiri"; 
"spolek otcu sv. Stepana" (ktery byl zakladajicim spolkem osady sv. Jana Ne
porn. sKatol. Sokolem HorYillir); "spolek mladellcu sv. Aloise" a "spoickpanen 
Biahosia vene Anezk~·." 

Do ceSkO-allglicke katol. skoly chodi 40 elitek. (Vsecky ditky cesko-ka
tolickS'ch rodin nemohou do ceske skoly pro velkou vzdalenost' choditi, jsout' 
Cechon~ po celem meste roztrollseni.) Ve skole vyucuji 2 skolnl sestry Z I'adn 
sv. Frantiska a ku kostelu patH 50 ceskych rodin. Nasincil pI'ebyva v Detroit 
bez mala tfi tisice. Jedna cast' bydli takorka v samem stredu mesta, kde je 
ceskfr kostel; valna vetsina bydll vsak na strane zapadni. Vetsina Cechil de
troitskych je z luaje budejoviclH~ho a piseckeho. - -

----<0----

DEJINY DRUHE, NOVE CESKO-KATOL. OSADY SV. JANA NEPOM. 

\Voodward avenue, hlavni ulice v Detroit, bezici od fcky smcrrm sever
nim, deli mesto na dye casti: vychodni a zapadni. DIe toho teY. i Ccsi detroit
sti, rozptylcni po celem meste, deli se na vychodni a zapaclni Cechy. Poctem 
jsou si asi stejni v obou castech. Strr.nisko Cechu zapadnich od yychodnich je 
v pfime care pres dye mile vzdaleno (ponlieni karon, ktera cini vclkoll oklikn 
stredem mesta, je yzdalenost' ta dvojnasobna). To pusobilo vzdr zapac1nim 
kato!. ('echum yelke obtize y naysteve kostela na v)rchodni strane. Zdaste 



Stát Michigan. 537

dítky nebylo možno posílati do tamní eské školy jak pro vzdálenost', tak hla-

vn pro nebezpeenství úrazu na ulicích sítí pouliních drah propletených. Pro-

to toužili západní katolití krajané po tom, aby si mohli založit samostatnou osa-

du, v níž by jim kostel byl pevnou baštou k zachování víry a jazyka svatováclav-

ského. Pro malý poet jejich a hmotné pomry nedala se však tak výborná ji-

nak myšlenka ihned provésti. Musilo se k tomu pomalu pracovati. Úkol ten

si vzal na starost' spolek sv. Štpána, jenž byl založen 28. íjna r. 1889. od úd
západních, náležejících povtšin ku sp. sv. Václava. Zakládajícími leny spol-

ku sv. Štpána byli : Frant. Šimon, Václav Fera, Jan Skluzák, Frant. Vácha,

Mat. Hebík, Ant. Bruckner, Frant. Bartl, Josef Fera, Jan Fera, Frant. Fera,

Václav Šimeek, Václav Kadlec, Frant. Forejt, Frant. Bartuška, Ondej Rako-

van, Jan Malý a Pavel Kovalík. Spolek sv. Štpána náleží k I. Ú. J. jako

íslo 172.

Koleoii roku 1900. založili si mladíci západní jakýsi zábavní klub, který k

rad P. Jos. Janeka pemnil se dne 19. ervna r. 1904. v Katolického Sokola

pode jménem "Hbrymír." Zakládajícími údy Sokola "Horymír" byli tito mladí-

ci a mužové: Frant. Malý, Jakub Mastil, Frant. Skluzák, Frant. Frýzek, On-

dej Rakovan, Václav Kopenec, Frant. Rakovan, Josef Rakovan, Jan ervenka,

Alex. Knopp, Karel Benda, Václav Brabenec, Frant. Suda, Václav Fera, Ant.

ubr, Ludvík Šimon, Josef Janar, Felix Rohrbacher, Alois Schulz, Vojtch

Drnek, Matj Beneš a Josef Crkal. Sokol "Horymír" stal se vydatným inite-

lem a mocnou oporou spolku sv. Štpána ve snaze po založení samostatné osady.

Již dne 22. bezna r. 1905. radily se oba spolky za souhlasu P. Jos. Jane-

ka o zakoupení jistého protestantského kostela, ale s koup sešlo, když vidla

se býti nevýhodnou. Dne 24. listopadu téhož roku, uloženo zvláštnímu výboru,

v nmž byli: Jan Bartl, Ondej Rakovan, Josef Fera, Václav Brabenec, Jan

ervenka a Josef Crkal, aby hledli zakoupit njaký pozemek pro píští osadu.

Vyhlédnuty k tomu byly prázdné loty na Ash i Lawton ulicích, a 4 loty v cen
$3150.00 byly ihned závdavkem pro koupi zabezpeeny, a další 3 loty zabrány

Frant. Malým, Mat. Benešem a Frant. Skluzákem, pod závazkem, že je osad

v as poteby penechají za kupní cenu s doplatkem bžných vydání. Na

uplácení onoho pozemku složil ihned sp. sv. Štpána $500 a Sokol "Horj^mír"

$200. Stávající výbor rozmnožen byl Janem Bendou, Frant. Malým, Jakubem

Mastilem a Frant. Skluzákem na desíti-lenný, "jehož pedsedou byl P. Jos. Ja-

neek, a 4. prosince r. 1905. dána výboru plná moc pracovati na založení samo-

statné osady. Bylo z poátku usneseno, aby prozatím postavila se jen spolková

a školní sí. K tomu cíli již se stádaly peníze ze sbírek a rozliných zábav a

bazar. P. Jos. Janeek rozeslal i prosby na spolky I. Ú. J. o penžitou podporu

pro malou a chudou zakládající se osadu detroitskou. Pouze 14 spolk zaslalo

své dary v obnosu $58.55. Bolestné zklamání dotklo se všech, kdyžt z mno-

hých spolk nejbližšího Clevelandu ani jediný neslitoval se sebe menším dár-

kem nad svým chudým sousedem. Píina toho se však brzy vysvtlila. Ja-

kýsi "pítelíek" z Detroit namluvil spolkm clevelandským, že prý zakládání

nové osady v Detroit jest "humbugem"!

Pišlo se však brzy k poznání, že sama spolková a školní sí by nevy-

hovovala žádaným potebám, a že by málo urychlovala vznik osady. Rozhod-
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ditky nebylo mozno posilati do tamni ceske skoly jak pro vzda.lenost', tak hI a
vne pro nebezpecenstvi urazu na ulicich siti 'poulicnich drah propletenych. Pro
to touzili zapadni katolicti krajane po tom, aby si mohli zalozit samostatnou osa
dU, v niz by jim kostel byl pevnou bastou k zachovani viry a jazyka svatovaclav
skeho. Pro maly pocet jejich a hmotne pomery nedala se vsak tak vyborna ji
nak myslenka ihned provesti. 1\Insilo se k tomu pomalu pracovati. Ukol ten 
si vzal na starost' spolek sv. Stepana, jenz byl zalozen 28. fijna r. 1889. od iidii 
zapadnich, mllezejiclch povetsine ku sp. Sy. Vaclava. Zakladajicimi cleny spoI
ku sv. Stepana byli: Frant. Simon, Vaclav Fera, Jan Skluzak, Frant. Vacha, 
~Iat. Hebik, Ant. Bruckner, Fra·nt. Bartl, Josef Fera, Jan Fera, Frant. Fcra, 
Vaclav Simecek, Vaclav Kadlec, Frant. Forejt, Frant. Bartuska, Ondfej Rako
Yan, Jan 1\Ialy a Pavel Kovalcik. Spolek sv. Stepana nalezi k I. U. J. jako 
cislo 172. 

Kolem roku 1900. zalozili si mladici zapadni jakysi zabavni klub, ktery k 
rade P. Jos. Janecka pfemenil se dne 19. cervna r. 1904. v Katolickeho Sokola 
pode jmenem "Ifurymir." Zaklidajidmi {ldy Sokol a "Horymir" byli tito mladi
ci a muzove: Frant. l\Ialy, Jakub 1\Iastil, Frant. Skluzak, Frant. Fryzek, On
drej Rakoyan, Vaclav Kopenec, Frant. Rakovan, Josef Rakovan, Jan Cervenka, 
Alex. Knopp, Karel Benda, Vaclav Brabenec, Frant. Suda, Vaclav Fera, Ant. 
Cubr, Ludvik Simon, Josef Janeal', Felix Rohrbacher, Alois Schulz, Vojtech 
Drnek, :\Iatej Benes a Josef Cl'kal. Sokol "Horymir" stal se vydatnfrm einite
lem a mocnou oporou spolku sv. Stepana ve snaze po zalozeni samostatne osady. 

Jiz dne 22. brezna l'. 1905. radily se oba spolky za souhlasu P. Jos. Jane
cka 0 zakoupeni jisMho protestantskeho kostela, ale s koupe seslo, kdyz videla 
se byti nev)Thodnou. Dne 24. listopadu tehoz roku, ulozeno zvlastnimu v)rboru, 
v nemz byli: J(ln Bartl, Ondrej Rakovan, Josef Fera, Vaelav Brabenec, Jan 
Cervenka a Josef CrImI, aby hledeli zakonpit nejaky pozemek pro pHsti osadu. 
Vyhlednuty k tomu bylyprazdne loty na Ash i Lawton lllicich, a 4 loty v cene 
$3150.00 byly ihned za,vdavkem pro koupi zabezpeceny, a dalsi 3 loty zabrany 
Frant. l\Ialym, 1\1:at. Benesem a Frant. Skluzakem, pod zavazkem, ze je osade 
v cas potreby pfenechaji za kupni cenn s doplatkem beznych vydani. Na 
uplaceni onoho pozemku slozil ihned sp. sv. Stepana $500 a Sokol "Horymir" 
$200. Stavajici yybor l'ozmnozen byl Janem Bendou, Frant. l\Ialym, Jaknbem 
1\Iastilem a Frant. Skluzakem na desiti-clenny, Jehoz pfedsedou byl P. Jos. Ja
necek, a 4. prosince r. 1905. dana vyboru plna moe pl'acova ti na zalozeni samo
statne osady. Bylo z pocatku ll'sneseno, aby prozatim postavila se jen spolkova 
a skolni sin . . K tomu eHi jiz se stradaly penize ze sbirek a l'ozlicnych zabav a 
bazanl. P. Jos. Janecek rozeslal i prosby na spolky 1. U. J. 0 penezitou podporu 
pro malou a chudou zakladajici se osadu detroitskou. Pouze 14 spolki'l zaslalo 
'sve dary v obnosu $58.55. Bolestne zklamani dotklo se vseeh, kdyzte z mno
hych spolkil nejblizsiho Clevelandu ani jediny neslitoval se sebe mensim dar
kern nad svym ehudym sonsedem. Pfieina toho se vsak brzy v~·svetlila. Ja
kysi "pritelicek" z Detroit namluvil spolkllm clevelandskym, ze pry zakladani 
nove osady v Detroit jest "humbugem"! 

Pfislo se vsak brzy k poznani, ze sarna spolkova a skolni sin b~T nevy
bovovala zadanfrm potrebam, a ze by malo urychlovala vznik osady. Rozhoc1-
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nuto tedy dne 21. bezna r, 1907., aby se stavl ihned kostel. Proto odebral se

P. Jos. Janeek s nkolika výbory k ndp, biskupovi, vylíil mu pomry západ-

ních ech a pesvdiv ho o prospšnosti nové osady, dostal od nho dovolení

k budování nového kostela eského. Schváleno, aby nový kostel a osada za-

svceny byly patronu eskému sv. Janu Nepomuckému.
P. Jos. Janeek naznail plán, dle nhož by mohla pi kostele býti i sí

spolková a pípadn i školní svtnice. Plán ten se všeobecn zamlouval, a dle

toho daly se plány k stavb architektem p. J. Kastlerem dopodrobna vyhotovit.

Lehko bylo pro stavbu kostela se nadchnouti, ale he, jak práci tuto za-

íti? S prázdnýma rukama?! A pece rozpoet na stavbu kostela, bez vnitního

zaízení, pesahoval $30,000 (ticet tisíc dollar!). Ale v nadšení, že dosáhli

své dávné tužby, nezalekli se noví osadníci tohoto velikého bemene a zaruili

se k obtavosti pro nový kostel. Osmnáct tisíc dollar vypjeno z banky,

njaký tisíc se sešlo sbírkami, a nkolik tisíc zapjili ochotn nkteí dobí
osadníci.

Odpoledne, 16. kvtna r. 1907., na den sv. Jana Nepom. a patrona nové

osady, u pítomnosti mnohých osadník, vyryl P. Jos. Janeek první lopatu

zem ku základm nového kostela. Slavnost' ta pokraovala následující nedli,

pi níž osadníci a hosti též lopatu hlíny vyryli a na památku toho skládali dary

pro nový kostel. V krátkém ase zem nejen vyhloubena, ale i základy vyní-

val}' nad povrch zem.

V nedli odpoledne, 14. ervence r. 1907., u pítomnosti spolk z obou

eských osad a jiných, posvcen základní kámen nového kostela ndp. bisku-

pem Foley-em. Slavnostním kazatelem byl výmluvný eník, P. C. A. Bleha, ze

St. Louis.

Stavba kostela dokonena následujícího roku, ale ne bez vážných nehod.

Pi barvení spadl barví p. H. Faitl se žebíku a zlomil si nohu. Dlouho si

poležel, než byl k další práci schopen. Táž nehoda stihla i P. Jos. Janeka prá-

v týden ped samým svcením kostela. Chtl ješt nco upraviti na zvonech,

lezl po žebíku na vž, jenž na erstv nalakované podlaze sklouzl, nárazem o

protjší ze se zlomil—a nešastný P. Jos. Janeek s výši asi 20 stop spadl na

podlahu, šastn sice, že se nezabil, ale dosti nešastn, že si vymkl levou nohu

a zlomil pravou ruku! V nejpilnjší práci a starosti taková nehoda! Ale pí-

ští nedli slavnosti vysvcení kostela pece se sastnil, a s rukou na šátku za-

všenou a opíraje se o hl.

Dne 15. bezna 1908., v nedli, byl slavnostním zpsobem vysvcen zmí-

nný nový eský chrám Pán sv. Jana Nepom. Vzdor velice nepíjemnému
poasí dostavily se eské spolky jak z osady sv. Václava, tak z osady sv. Jana

Nepom. u velikém potu. Též nkolik polských i nmeckých spolk pišlo ku

slavnosti.

Svcení nového chrámu Pán vykonal ndp. biskup Foley z Detroit za

assistence mnoha jiných knží. Slavnosti pítomen byl též eský biskup ndp.

Jos. M. Koudelka, z Clevelandu. Slavnostní kázání pednesl P. C. A. Bleha

ze St. Louis. Po mši sv. ml kratší e biskup Foley, ve které blahopál du-

chovnímu správci, P. Jos. Janekovi, jakož i osadníkm. Podobn uinil ndp.

biskup Jos. M. Koudelka.
, i . , . . .... . í
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nuto tedy dne 21. brezna r. 1907., aby se stavel ihned kostel. Proto odebral se 
P. Jos. Janecek s nekolika vybory k ndp. biskupovi, vylicil mu pomery zapad
nich Cechu a presvedciv ho 0 prospesnosti nove osady, dostal od neho dovoleni 
k budovani noveho kostela ceskeho. Schvaleno, aby novy kostel a osada za
sveceny byly patronu ceskemu sv. Janu Nepomuckemu. 

P. Jos. Janecek naznaeil plan, dIe nehoz by mohla pri kostele b),·ti i sin 
spolkova a pfipadne i skolni svetnice. Plan ten se vseobecne zamlou val, a dIe 
toho daly se plany k stavbe architektem p. J. Kastlerem dopodrobna vyhotovit. 

Lehko bylo pro stavbu kostela se nadchnouti, ale hure, jak praci tuto za
cfti ~ S prazdnyma rukama?! A prece rozpoeet na stavbu kostela, bez vnitrniho 
zaHzeni, presahoval $30,000 (tficet tisic dollaru!). Ale v nadseni, ze dosahli 
sve davne tuzby, nezalekli se novi osadnici tohoto velikeho bremene a zarucili 
se k obetavosti pro novy kostel. Osmnact tisic dollarll vypujeeno z banky, 
nejak§ tisic se seslo sbirkami, a nekolik tisic zapujcili ochotne nekteH dobH 
osadnfci. 

Odpolec1ne, 16. kvetna r. 1907., na den sv. Jana Nepom. a patrona nove 
osady, u pritomnosti mnoh)'ch osadniku, vyryl P. Jos. Janecek prvni lopatn 
zeme ku zakladl1ll1 noveho kostela. Slavnost' ta pokraeovala nasledujici nedeli, 
pfi niz osadnici a hosti tez lopatu hIlny vyryli a na pamatkn toho skladali dary 
pro nov§ kostel. V kratkem case zeme nejen vyhlonbena, ale i zaklady vycni
valy nad povrch zeme. 

V nedeli .odpoledne, 14. cervence r. 1907., n ,pritomnosti spolku z obon 
ceskych osad a jinfrch, posvecen zakHldni kamen nOVellO kostela mlp. biskn
pem Foley-em. Slavnostnim kazatelem byl v§mlnvn§ recnik, P. C. A. Bleha, ze 
St. Louis. 

Stavba kostela dokoncena 11aslednjiciho rokn, ale 11e bez vazn§ch nehod. 
Ph barveni spadl barvir p. H. Fait! se zebfikn a zlomil si nohn. Dlouho si 
polezel, nez byl k dalsipraci schopen. Taz nehoda stihla i P. Jos. Janecka pra
Te tfTden pred sam§m svecenim kostela. Chtel jeste neco upraviti na zvonech, 
1ezl po zebfikn na vez, jenz na cerstve nalakovane podlaze sldouzl, narazem 0 

proU~jsi zed' se zlomil-a nest'astn§ P. Jos. Janecek s vysi asi 20 stop spadl na 
podlahu, st'astne sice, ze se nezabil, ale dosti nest'astne, ze si vymkl levou nohu 
a zlomil pravon rnkn! V nejpilnejsi praci a starosti takova nehoda! Ale pri
sti nedeli slavnosti vysveceni kostela prece se slleastnil, ae s rnkon na satkn za
vesenou a opiraje se 0 hul. 

Dne 15. brezna 1908., v nede.Ji, byl slavnostnim Zpllsobem vysvecen zmi
neny novy cesky chram Pane sV. Jana Nepom. Vzdor velice nepfijemnemn 
pocasi dostavily se eeske spolky jak z osady sv. Vaclava, tak z osady sv .• Jana 
N epom. u velikem poetn. Tez nekolik polskych i nemeck)'ch spolku prislo ku 
slavnosti. 

Sveceni noveho chramu Pane vykonal ndp. biskup Foley z Detroit za 
assistence mnoha jinych knezi. Slavnosti pritomen byl tez cesky bisknp ndp. 
Jos. IV1. Koudelka, z Clevelandu. Slavnostni kazani prednesl P. C. A. Bleha 
ze St. Louis. Po msi sv. mel kratsi fee biskup Foley, ve ktere bQahopral du
chovnimu S'pravci, P. Jos. Janeckovi, jakoz i osadnikum. Podobne ucinil ndp. 
biskup Jos. M. Koudelka. j , _ j _ :_ ~ 
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Z uvedených djin obou eských katol. osad v Detroit, Mich., je patr-

no, že hybnou silou, jež ob osady k innosti probouzela, byl bez odporu P. Jos.

Janeek, jemuž tím v djinách katol. ech v Detroit zabezpeeno je navždy

estné místo. Zde opt doklad k oné pravd, že usilovná, obtavá, vytrvalá,

nadšená a nezištná práce vždy se potká s kýženým úspchem. Katol. echové
v Detroit, Mich., našli ve svém farái, P. Jos. Janekovi, nejen otce duchovní-

ho, ale i organisátora a pravého vdce, jenž všestrann se staral o povšechný

prospch sob svených krajan.

Krom Detroit jest ješt na dolejším poloostrov Michiganském nkolik

jiných, ovšem jen malých eských osad.

Jsou to : North Unity, Traverse City, v okresu Grand Traverse, v seve-

ro-západní ásti dolejšího poloostrova, u zátoky Grand Traverse, jež souvisí s

jezerem michiganským ; East Saginaw, v okresu Saginaw, ve východní ásti

Michigan ; v mst Grand Rapids, v okresu Kent, v západním Michigan ; ve

vesnikách : Shetland, Gills Pier, Leelanaw Co., Provemont, Good Harbor, a v

Maple City, v okresu Leelanaw ; v okolí msteka East Jordán, v okresu Char-

levbix, v severozápadním Michiganu a v mst Ludingtown, v okresu Mason, v

západním jNIichiganu u jezera téhož jména.

Nejstarší eskou osadou v Michigan je osada North Unity, v severo-vý-

chodním cípu michiganského jezera, poblízku Traverse City. Založena byla r.

1855. Toho roku se zakládal v Chicagu esko-nmecký osadní spolek. Naped
vysláni zvdové, kteí najali plachetní lo a pustili se vyhledat njakou zaslíbe-

nou zemi ve státu Michigan. Po nkolikadenní plavb šastn pistáli u jedné

malé osady, zvané Shomekiping, obydlené nkolika Francouzy a Indiány, asi

patnáct mil východn od ostrova Manitou a as dv st mil od Chicaga. Tam
vystoupili na beh a pustili se asi deset mil na západ, by vynašli píhodné po-

ložení pro msto, což se jim též podailo. Toho asu bylo všechno v krajin

k zabrání. Zde pi zálivu jezera Michigan, zvaném Pj-ramid Bay, založili msto
North Unity v pustém lese, kde se ješt ani sekyra nieho nedotkla a pospíchali

nazpt do Chicaga sdlit svým soudruhm, co vidli, a jaké krásné položení vy-

našli pro msto a jaké drahocenné lesy rostou v Michigan. Hned byla svolána

schze, v níž se rokovalo o budoucnosti a na to hned odebralo se nkolik nme-
ckých rodin a též eských do toho vychváleného ráje North Unity. Z eských

rodin jeli : Antonín Kuera, Karel Vyskoil, Jakub elák, Josef Berkman,

Eduard Kaflía, Viktor Petrtyl a Vojtch Štpánek. Odjeli z Chicaga v msíci

srpnu r. 1855. Za nimi v msíci listopadu pijely rodiny Krubnerova, Kratcova

a Musilova. Krajané ti lákáni byli okolností, že si mohl každý zabrati kus po-

zemku a býti svým pánem. Tito druzí dostali již hotové písteší v tak zvaných

osadníeh kasárnách, ve kterých mohl každý nov píchozí zstávat, pokud si

nepostavil svj byt. Budova byla asi 150 stop dlouhá a asi 20 stop široká, z hru-

bých prken, bez stropu a s prkennou stechou. Pepažena byla na nkolik oby-
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Z uyedcnych dejin obou ceskych kato1. osad v Detroit, l\lich., je patr
no, ze hybnon silou, jei obe osady k cinnosti probonzela, byl bez odporu P. Jos. 
Janecek, jemuz tim v dejinach katol. Cechii v De'troit zabezpeceno je navzdy 
cestne misto. Zde opet doklad k one pravde, ze usilovna, obetava, vytrvala, 
nadsenil. a nezistna prace vidy se potka s kyzenym uspechem. Katol. Cechove 
v Detroit, Mich., nasH ve svem farari, P. Jos. Janeckovi, nejen otce duchovni
ho, ale i ol'ganisa tora a praveho vudce, jenz vsestranne se staral 0 povsechny 
prospech sobe sverenSrch krajaniL . 

---------0---------

Krome Detroit jest je~te na dolejsim poloostrove l\Iidligallskem nekolik 
jinych, ovsem jen malych ceskS'ch osad. 

Jsou to: North Unity, Traverse City, v okresu Grand Traverse, v seve
ro-za.padni casti dolejsiho poloostrova, u zatoky Grand Traverse, jez souvisi s 
jezerem michiganskym; East Saginaw, v okresu Saginaw, ve vychodni casti 
Michigan; v meste Grand Rapids, v okresu Kent, v zapadnlm l\Iichigan; ve 
vesniclnlch: Shetland, Gills Pier, Leelanaw Co., Provemont, Good Harbor, a v 
Maple City, v okresu Leelana W; v okoli mestecka East Jordan, v okresu Char
levoix, v Seyerozapadnim }Uichiganu a v meste Ludingtown, v okresu l\iason, v 
zapadnim ~Iiehigann n jezera tehoz jmena. 

---------0---------

~ejstarsi ceskon osadon v ~Iichigan je osada North Unity, v severo-vy
chodnim cipu 111ichiganslH~ho jezera, poblizkn Traverse City. Zalozena byla r. 
1855. Toho roku se zakladal v Chicagu cesko-nemecky osadn! spolek Naprec1 
vyslani zvedove, ktefi najali plachetni lod' a pustili se vyhlec1at nejakou zaslibe
non zemi ve statu Michigan. Po nelwljkadenni pIa vbe st'astne pristali u jedne 
male osady, Zyane Shomekiping, obyc1lcne llekolika Franconzy a Indiany, asi 
patnact mil v)'chodne od ostrova Manitou a as dve ste mil od Chicaga. Tam 
vystoupili na breh a pustili sc asi deset mil na zapad, by vynasl1 prihodne po
lozeni pro mesto, cox se jim tez podarilo. Toho casu bylo vsechno v krajine 
k zabr{mi. Zde pri zalivn jezera Michigan, zvanem Pyramid Bay, zalozili mesto 
North Unity v pustem lese, kde se jeste ani sekyra niccho nedotkla a pospichali 
nazpet do Chicaga sdelit svym soudruhflll1, co vieleli, a jake krasne polozeni vy
nasli pro mesto a jake drahocenne lesy rostou v :l\Iichigan. Hned byla svolana 
schuze, v nlz se rokovalo 0 bueloucnosti a na to hned odebralo se nekolik neme
ckych rodin a tez ceskych do toho vychv~Ueneho raje North Unity. Z ceskych 
rodin jeli: Antonin Kucera, Karel VyskocH, Jakub Ceb\k, Josef Berkman, 
Eduard Kafka, Viktor Petrtyl a Vojtech Stepanek. Odjeli z Chicaga v mesici 
srpnu r. 1855. Za nimi v mesici listopadu pi"ijely rodiny Krubnerova, Kratcova 
a )fnsilova. Krajane ti lakani byli okolnosti, ze si mohl kazdy zabrati kus po
zemku a byti svYm panem. Tito druz! dostali jiz hotove prist reS) v tak zvanSrch 
osadnich kasarnach, ve kterych mohl kazdy nove pfichozi Zllstavat, pokud si 
nepostavil svuj byt. Budova byla asi 150 stop dlouha a asi 20 stop siroka, z hr11-
bych prken, bez stropu a s prkennou strechou. Pfepazena byla na neko'lik oby-
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dlí. Pro léto byla dost pohodlná, za to ale v zim se nemusil žádný strachovat,

že se v ní zapotí. Bylo to podívání na ty novomódní píbytky v North Unity.

Každý stavl dle svého plánu ; nkteré byly celé obloženy chvojí borovou, jen

byl vynechán malý otvor pro okno, takže se to podobalo více medvdím brlo-

hm, než lidskému obydlí. Jiní zase postavili srub a to tak nízký, že se v nm
nemohl vtší lovk postavit, a tak bydlel ech vedle Nmce a dobe se srovná-

vali. Šlo vše dosti dobe, až pišla zima. Byla velmi tuhá, snhu spousty a

jezero Michigan zamrzlo, takže osada byla odlouena ode vší civilisaee. Ten,

Zemelí manželé Václav a Barbora Kováíkovi, jedni z prvních

vysthovalc v Gills Pier, Mich.

(Václav Kováík zemel 14 února roku 1907. ve stáí 89 let.)

kdo sebou pivezl zásobu potravin z Chicaga, byl na tom dobe ; he bylo tm,
kteí nic nemli, neb vkol na mnoho mil nebylo nieho k dostání za žádné pe-

níze, vyjma nco málo kukuice od Indián. Nejhe bylo o mouku a maso.

Kdo ml více, pomáhal druhému, K jaru, když již sníh byl ásten pry, ledy

ale dosud neroztály, takže nemohla ješt žádná lo pijeti z Chicaga, dostou-

pila nouze vrchole. Ale, jak eské poekadlo praví : "když bývá nejhe, po-

moc Boží bývá nejblíže." Nad krajinou se snesli v celých hejnech divocí ho-

lubi. Každý se chopil pušky a stílelo se a bylo ásten po nouzi, neb holub
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dlL Pro leto byla clost pohodlml, za to ale v zime se nemusil zadny strachovat, 
ze se v nl zapotL Bylo to podivcln! 11a ty novomodni pHbytky v North Unity. 
Kazdy stave! cUe sveho phlnll; nektere byly cele oblozeny chvoji borovou, jen 
byl vynechan maly otvor pro okno, takze se to podobalo vice medvedim brlo· 
hum, nei ~idskemu obydli. Jill! zase posta viIi srub a to tak nizky, ze se v nem 
nemohl vetSi clovek postavit, a tak bycllel Cech vedle Nemce a dobfe se srovna· 
vali. Sio vse closti clobfe, az pfisla zima. Byia veimi tuha, snehu spousty a 
jezero l\fichigan zamrzlo, talde osalla byla oclloucena ode v81 civilisace. Ten, 

ZemreH manze1e Vaclav a Barbora Kovarikovi, jedni z prvnich 
vystebovalcu v Gills Pier, Mich. 

(Vaclav Koval'ik zemrel 14 tlnora roku 1907. ve stai'-i 89 let.) 

kdo sebou pfivezl zasobu potravin z Chicaga, byi na tom dobfe; hufe byIo tern, 
kteH nie nemeli, neb vukol na mnoho mil nebylo niceho k dostanl za zadne pe· 
nize, vyjma neco maIo kukufice od Indianu. Nejhure bylo 0 mouku a maso. 
Kdo mel vice, pomahai druhemn. K jaru, kdyz jiz snih byl castecne pryc, Iedy 
ale dosud neroztaly, takze nemohia jeste zadna lod' prijeti z Chicaga, dostou· 
pila nouze vrchole. Ale, jak ceske porekadlo pravi: "kdyz byva pejhllfe, po· 
moe Bozi byva nejblize." Nad krajinou se snesli v celyell hejneeh divocl ho· 
lubi. Kazdy se chopii pnsky a stfHelo se a bylo castecne po nouzi, neb hoIubu 
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bylo na tisíce, a mohl si jich každý dost nastílet. Když pak ledy roztály, a

mohla pijet lo z Chicaga se zásobami potravin, a když k tomu se našlo n-
kolik malých jezer, ve kterých bylo hojn ryb, bylo po nouzi.

To první léto zase pibylo nkolik nových osadník, a zaal se stavt pí-
stav pro lod. Domov se všem zamlouval, behy jezera byly všude vroubeny
zeleným lesem a tu a tam protékaly prameny isté, kišálové vody. Na severo-

západ vyníval velký kopec do jezera Michigan. Byl to Pyramid Bluff. Na
východní stran pak jiný vrch, zvaný od plavc Sugar Loaf, od eských osadní-

k pozdji nazvaný Blaník. To jméno mu zstalo. Osada byla blíže jezera a

protékala jí malá eka. Hned první rok se také postavila v North Unity malá
pila, nkolik nových budov a velký obchodní dm. V horním poschodí byla

-sí, kde se nkdy poádaly zábavy. O hudebníky nebyla mezi Cechy nikdy nou-

ze. Tak ubhl první rok, a pišla druhá zima, která byla ponkud mírnjší a

veselejší, neb byla pivezena zásoba potravin z Chicaga a nkolik pár potahu,

^aal každý sekat díví, trámy a jiné stavební poteby, vše se vozilo na beh
jezera, by se to mohlo píští jaro poslat do Chicaga. Nkteí pracovali na svém
záboru, by mli na jae kam sázet brambory a jinou zeleninu. Po jaru, když

sníh roztál, pálilo se roští a tu se dostali mnozí zase do nesnází, neb když se

strhl vítr, vzalo se listí, kterého byly plné lesy, a ohe se rozšíil tak rychle,

ie mnohému shoelo stavení. Následující léto již každý vypstoval nco bram-

bor, zelí, kukuice atd., a bylo dosud pole málo vzdláno. Mléko bylo vzácné,

aieb nebylo krav. Teprve asi za dva roky po založení osady nkteí pivezli si

dobytek z Chicaga. Na naše osadníky pišlo ješt mnoho trpkých chvil a ne-

snází. Byly doby, kdy museli za tžkou prací do dalekých pil, aby živobytí

uhájili, a jenom ve volných dnech picházeli, aby svoje políka obdlávali.

Asi 4 nebo 5 rok trval esko-nmeeký spolek, pak se rozpadl a z North

Unity zstal na behu jezera Michigan—Jan Písek. eši bydleli každý na svém

pozemku a byli asto nuceni hledat výdlk jinde. Obyejn na zimu odebrali

se do Traverse City, kde byla velká pila na prkna a tam dostali zamstnání. V
zim dlali klády za tináct dollar msín a stravu. Bylo to sice málo, ale

nouze je k tomu donutila.

Po válce se asy zlepšily, a dnes panuje v místech tch blahobyt. Far-

mái domohli se zde slušného majetku a farmy jejich jsou dobe vzdlány.

Kde se ped lety kopalo motykou a žalo srpem, pracují nyní samovazae a každý

má pkné obydlí. Jen tu a tam ješt pro památku stojí starý srub, nkdejší

•obydlí pionér.

Nyní jest v okolí bývalého North Unity usazeno asi 35 eských rodin.

V Traverse City, jež má na 10 tisíc obyvatel, žije asi 60 eských rodin,

živících se ponejvíce prací v pilách; asi 20 rodin eských zabývá se v okolí zmí-

nného msta farmaením. Nejprve usadili se v Traverse City František Kra-

tochvíl, Frant. Lada a Josef Kyselka.—Pijeli tam spolen roku 1856.

Roku 1857. pibyli tam bratí Josef a Antonín Wilhemové, Josef Jeniš

a Jan Šmic ze Strakonic, jenž zemel ve stáí 98 rok na svém pozemku, osm

mil od Traverse City.

Roku 1858. pibyl pak do msta toho Viktor Petrtyl, jenž .se narodil dne

21. srpna roku 1825. v Bystici v okresu Libáském v kraji jiínském a do New
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bylo na tislce, a mohl si jich kazdy dost nastrHet. Kdyz pak ledy rozbily, a 
mohla prijet lod' z Chicaga se zasobami potravin, a kdyz k tomu se naslo ne
kolik malych jezer, ve kterych bylo hojne ryb, bylo po nouzi. 

To prvni H;to zase pfibylo nekolik novych osadnikt\ a zacal se stavet pfi
stay pro lode. Domov se vsem zamlouval, brehy jezera byly vsude vroubeny 
zelenym lesem a tu a tam protekaly prarneny ciste, kfist'alove vody. Na severo
.zapad vycnival velky kopec do jezera 11ichigan. Byl to Pyramid Bluff. Na 
vychodni strane pak jiny vrch, zvany od plavcii .sugar Loaf, od ceskych osadni
kii pozdeji nazvany Blanik. To jmeno mu z11stalo. Osada byla blize jezera a 
.protekala ji mala reka. Rned prvni rok se take postavBa v North Unity maia 
pila, nekolik novych budov a velky obchodni dllm. V hornim poschodi byla 
-sin, kde se nekdy poradaly zabavy. 0 hudebniky nebyla mezi Cechy nikdy nou
.ze. Tak ubehl prvni rok, a priMa druha zima, ktera byla ponekud mirnejsi a 
veselejsi, neb byla pfivezena zasoba potravin z Chicaga a nekolik parii potahu. 
Zacal kazdy sekat dNvi, tramy a jine stavebni potfeby, vse se vozilo na breh 
jezera, by se to mohlo prist} jaro poslat do Chicaga. Nektefi pracovali na svem 
zaboru, by meli na jare kam sazet brambory a jinou zeleninu. Po jaru, kdyz 
snlh roztal, palilo se rost! a tu se dostali n1ll0zi zase do nesnazi, ncb kdyz se 
strhl vitr, vznalo se listi, ktereho byly pIne 'lesy, a ohen se rozsIfil tak rychle, 
ze mnohemu shorelo stavel1l. N a'sledujici leto jiz kazdy vypestoval neco bram
.bor, zeli, kukurice atd., ac bylo dosud ,pole malo vzdelano. JVIleko bylo vzacne, 
'neb nebylo krav. Teprve asi za dva roky po zalozeni osady nekteri pfivezli si 
dobytek z Chicaga. Na nase osadniky .prislo jeste mnoho trpkych chvil a ne
snazl. Byly· doby, kdy museli za tezkou praci do dalekych pil, aby zivobyti 
uhajili, a jenom ve volnyeh dnech pfichazeli, aby svoje policka obdelavali. 

Asi 4 nebo 5 roku trval cesko-nemecky spolek,pak se ro~padl a z North 
Unity zl1stal na brehu jezera l\fichigan-Jan 'PIsek. Cesi bydleli kazdy na svem 
pozemku a byli casto nuceni hledat vydelkll jinde. Obycejne na zimu odebrali 
'se do Traverse City, kde byla velka pila na prkna a tam dostali zamestnanL V 
zime delali klady za trimict dollar'll mesIcne a stravn. Bylo to s,ice malo, ale 
nouze je k tomu donutila. 

Po valce se easy zlepsily, a dnes panuje v mistech tech blahobyt, Far
.rnafi domohli se zde slusneho majetku a farmy jcjich j.sou dobre vzdelany. 
Rde se pred let~T kopalo motykou a zalo srpem, pracuji nyni samovazace a kazd)T 
rna pekne obydli. Jen tu a tam jeste pro pamatku StOjI starS' srub, nekdejsi 
,()bydli piOnerll. 

~yni jest v okoli byvaleho North Unity usazcno asi 35 cesh:ych rodin. 
V Traverse City, jez rna na 10 tisic obyvateli'l, zije asi 60 ceskych rodin, 

iivicich se ponejviec pracI v pilach; asi 20 rodin ceskych zabyva se v okoli zmi
neneho mesta farmafenim. Nejprvc nsadili sc v Traverse City Frantisek Kra
tochvil, Frant. Liida a Josef Kyselka.-Pfijeli tam spolecne Tokll 1856. 

Roku 1857. pribyli tam bratH Josef a Antonin 'Vilhemove, Josef Jenis 
a Jan Smic ze Strakonic, jenz ze91rel ve star·. 98 1'Oki'1 na svem pozemku, OSIll 
mil od Traverse City. 

Roku 1858. pr-ibyl pak do mesta toho Viktor Pctrtyl, jenz se narodil dne 
27. srpna roku 1825. v Bystfici v okresu Libanskem v kraji jiclnskem a do New 



Stát Michit/an. 543

Yorku pistál 15. záí 1853. Pobyv tam do kvtna roku 1854., odejel do Chi-

caga, kde setrval až do svého odjezdu do Traverse City, Žil tam až do roku
1861., kdy se vrátil zpt do Chicaga. Bratr jeho Tomáš, rodilý také v Bystici,

usadil se v Traverse City roku 1868., kdež zemel 15. srpna roku 1898. Nej-

mladší bratr Antonín, jenž žil dlouhá léta v Chicagu, odebral se do ech.

—

Delší dobu tamtéž usazeni jsou : Ant. Rokos, Ondej Dufek, Jos. Rokos, Jan
Kauer, Jakub Kubeš, Jos. Mikula, Jan Mikula, Jan Sladký, Frant. Nemrava a

jiní.

Roku 1885. založili v Traverse City eští katolíci spolek sv. Václava, jenž

patil k I. Ú. . K. Jednot.

Svobodomyslní echové mají tam ád "Michigan" (. S. P. S.), a eské
ženy založily v uvedeném mst spolek "eskou Korunu" (Jednota . Dam).

—

V East Saginaw (msto Sagiuaw má pes 42,000 obyvatelii a leží neda-

leko zátoky téhož jména nad ekou Shiawassee) žije na 70 eských rodin. Je

tam ád "East Saginaw" (. S. P. S.), a žil tam zvnlý veršotepec, bývalý
rakouský dlostelec, rodilý z Krásné Hory u Sedlan, František Batovec, jenž

v "Dennici Novovku" rýmoval až se hory zelenaly. Sprosté jeho odrhovaky,
obsahu protináboženského, oplzlého, odporného a hnusného, byly v oblib u lidu

prostého, k jehož otupení lepších cit nemálo pisply.
Sousedem tohoto povstného esko-amerického svobodomyslného jarma-

reního písnikáe byl František Chadina, narozený roku 1825. ve Vleticích

u Tábora, jenž pišel do East Saginaw roku 1858. Prodlal obanskou válku
jako vojenský hudebník.

—

Ve mst Grand Rapids (má pes 87.565 obyvatel) žije asi 18 eských
rodin.

''

Vtší poet eských rodin pebývá v okresu Leelanaw, kamž pibyli pr-

vní echové roku 1885. Nejvíce eských rodin v okresu tom usazeno je v
okolí vesniek Provemont, Shetland, Good Harbor a Maple City. Jest tam asi

100 eských rodin.

V Provemont vystavn byl eský-katol. kostelíek a fara roku 1884. Pr-

vním tamním eským faráem stal se P. Karel Votýpka, jenž se narodil 16. pro-

since roku 1865. v Praze, kdež studoval gymnasium. Bohosloví studoval v Li-

tomicích a v Lovani. Vysvcen byl roku 1889. v Grand Rapids. v Michigan,

a ihned poslán do Provemont, odkudž dojíždl do osad : Good Harbor, Shet-

land, Maple City, ba až do 120 mil vzdálené osady East Jordán, v okresu Charle-

voix, kde asi 60 eských rodin pebývá.—Po nkolikaletém psobení v osadách

zmínných, opustil však P. Votýpka Michigan na dobro, ujav se duchovní sprá-

vy v osad Písku, v Severní Dakot. Avšak pro nepíznivé okolnosti z osady

té odešel. Pak psobil v Chicagu, kdež byl pl roku též chefredaktorem "Ná-

roda," po té byl faráem v rzn3''ch eských a polských osadách, a zemel dne

12. ervna r. 1908. po trojnásobné operaci ve Springfield, Mass., a pohben byl

15. ervna v New Britain, Conn. Byl to nadaný knz-spisovatel a upímný
ech a vlastenec.

Na hoejším (severním) poloostrov, jenž jest hornatý a neiirodný, avšak

bohatý na kovy, hlavn na železnou rudu, kde je zima tuhá a dlouhá, léto pak

parné, jest pouze nkolik menších eských osad, z nichž zasluhují zmínky:
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Yorku pristal 15. zaH 1853. Pobyy tam do kvetna rokn 1854., odejel do Chi
caga, kde setrval az do sveho odjezc1u do Traverse City. Zil tam az do roku 
1861., kdy se vratil zpet do Chicaga. Bratr jeho Tomas, rodily take v Bystrici, 
usadil se v Traverse City roku 1868., kdez zemrel 15. srpna roku 1898. Nej
mladsi bratr Antonin, jenz 7.il dlouh{L leta v Chicagu, oc1ebral se do Cec}l.
Delsi dobu tamtez usaze.ni jsou: Ant. Rokos, Ondrej Dufek, J08. Rokos, Jan 
Kanel', Jaknb Kube~, Jos. l\Iikula, Jan ::\Iikula, Jan SIadk)', Pl'ant. Nemrava a 
jin!. 

Hoku 1885. z'aIozili v TraYel'se City ee~ti katolici spolek sv. Vaclava, jenz 
pathl k 1. U. R. K. Jcdnote. 

Svobodomyslni Oechove maji tam i"cld '·)Ji.chigan" (c:~. S. P. S.), a ceske 
zeny zalozily v uvedenem meste spolek "Ceskon KOn1l111" (.Jednota O. Dam).-

V East Saginaw (mesto Saginawm[t pres 42,000. obyvat"l'lll a lezl neda
leko zatoky tehoz jmella nad rekon Sh iawassce) zije na 70 ccskSrch rodin. J e 
tam l'ad "East Saginaw" (0. S. P. S.), a iiI tam zvecnel~' vCl'~otepec, byvaly 
rakollskS' delostrelec. rodily z Knlsne Ilory u Sedlcan, Frantisek Batovcc, jenz 
v "Dennici Novovekn" rymoval all, se }lOry zelenaly. Spl'oste jeho odrhovacky, 
obsahu protinabozensb~ho, oplzh~ho, odporneho a hnusneho, b;yly v oblibe 'tl lidu 
prosteho, k jehoz ot11peni lepSlch Citll nemMo prispely. 

Sousedem tohoto povestneho cesko-americkeho svoboc1oruyslneho jarma
recniho pisnickare byl F1'antisek Chaelina, narozenS' rok11 18:25. ve Vleticlch 
u Tabora, jenz pl'isel do East Sag-inaw 1'okn 1858. Proc1elal obcanskon valku 
jako vojensky hudebnik.-

Ve meste Grand Rapids (111ft pl'es 87.565 obyvatelll) zije asi 18 eeskS'ch 
rodin. .. 

VetSl pocet ceskf'ch rodin prebi'Ya v okresu Leelana,,', kamz pribyli p1'
vni ('echove roku 1885. Nejvire ceskych rodin v okresn tom nsazeno je v 
okoli vesnicek Pro"vemont, Shetlanel, Good IIarbor a )Iaple Cit~;. Jest tam £lsi 
100 ceskych rodin. 

V Provemont v,'"sta ven byl cesk~'-katol. kostelicek a fara rokn 188J. Pr
vnim tamnim ceskym fa1'arem stal se P. Karel Votypka, jenz se narodil 16. pro
since 1'oku 1865. v Praze. kdez stndoval gymnasium. Bohoslovi studoval v Li
tomeridch a v Lovani. Vysvcren byl roku 1889. v Grand Rapids. v ::\Iichigan, 
a ihned poslan do Provemont, odkudz dojizdeI do osad: Good Harbor, Shet
land, l\'Iaple City, ba az do 120 mil vzdalpne osady East Jordan, v ok1'esn Charle
voix, kde £lsi 60 ceskSrch rodin preb§va.-Po nekolikaletem pl1soheni v osada.ch 
zminenych, opustil vsak P. Votypka l\Iichjgan na dobro, njav se duchovni spra
vy v osade Pisku, v Severni Dakote. Avsak pro nepriznive okolnosti z osady 
te odesel. Pak PllsobH v Chicagn, kc1ez byl plll rokn tez chefredaktorem "~a
roda," po te byl fararem v ruznych ceskSrch a polskSrch osadach, a zemfel dne 
12. cervna r. 1908. po trojnasobne operaci ve Springfield, Mass., a. pohfben byl 
15. cervna v New Britain, Conn. Byl to nadany knez-spiso\"atel a upfimny 
Cecb a vlastenec. 
• Na horejslm (severnim) poloostrove, jenz jest hornaty a nellrodn:v, avsak 

bohaty na kovy, hlavne na zeleznon rndu, kde je zima tuba a dlouha. leto pal\: 
parne, jest pouze neko}ik menslch ceskS'ch osael. z nichz zasluhuji zminky: 
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Osada ve mst Menominee (má pes 12.818 obyvatel), v okresu téhož

jména, u zátoky Greenbayské, v jižní ásti hoejšího poloostrova.

Dále osady v menších mstech: Bessemer a Ironwood, v okresu Goge-

bic, v severo-západní ásti poloostrova a v mst Iron Mountains (9,242 oby-

vatele), v okresu Dickinson a ve vesnici Fayette, v okresu Delta, u zátoky

Grreenbayské.

—

V Menominee jest asi 130 eských rodin, pracujících v tamních pilách.

Pocházejí nejvíce z Domažlická. Katolíci eští nemají tam eského kostela,

chodí do polského, zasvceného sv. Vojtchu. Mají ale spolek ssv. Petra a

Pavla. Svobodomyslní eši založili si tam také spolek, a mají svojí místnost'

pro zábavy.

První echové pibyli tam roku 1880.

—

V Bessemer je smíšená katol. osada. Jest tam 30 katolických a asi toli-

kéž nevreckých rodin, jež si založily ád "lánek Svobody" (. S. P. S.).

—

V Ironwood, kam pibyli první echové roku 1885. jest též asi 30 katol.

rodin ; kostela svého také nemají. Pracují, jako echové v Bessemer, hlavn v

železných dolech.

Koku 1887. byl tam založen spolek "sv. Václava."

—

Ve Fayette jest asi 20 a v Iron. Mountains asi 28 eských rodin.

Prvním a jediným knzem, jenž v tchto nevlídných, nehostinných koni-

nách kázal jazykem eským, byl P. Josef Kuneš, narozený dne 11. prosince r.

1864. v Kout u Domažlic. Gymnasium studoval v Domažlicích; bohosloví v

Budjovicích a v Baltimore, ve státu Maryland. Vysvcen byl roku 1888. už

zvnlým slovinským biskupem, Janem Vertinou, pro dioecesi Marquette.

Nejdíve vyslán byl do Menominee. Po roce pak poslán do Bessemer, kde spra-

voval osadu katolickou 5 rok. Byl 4I/2 roku duchovním správcem osady ka-

tolické v Iron Mountains a pak v Manistique. V beznu r. 1904. odejel však P.

Jos. Kuneš z Manistique do Cleveland, Ohio, aby pevzal duchovní správu tamní

slovácké osady sv. Vendelína, jakož i osady ssv. Cyrilla a Methodje v Lake-

wood, v témže státu. Nyní (roku 1909.) je faráem v Crystal Falls, Mich.

Ve státu Michigan žijí echové v tchto mstech, osadách, vesnikách a

jejich okolí:

Adrian, Albion, Baldwin, Benmington, Bessemer, Carrolton, Cedar, Char-

leroi, Crystall Falls, Detroit, East Jordán, Fayette, Gills Pier, Highland Park,

Iron Mountains, Ironwood, Ishpeming, Leland, Ludington, Mancelona, Maple

City, Menominee, New Buffalo, North Unity, Omena, Owoso, Peacock, Prove-

íinont, Royal Oak, Suttons Bay, Traverse City, Waltz, "Wilson, Upsylanti.

ech na dolejším poloostrov žije asi 4,600 a na hoejším asi 2000 duší.
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Osada ve meste Menominee (rna pres 12.818 obyvateH'l), v okresu tehoz 
jmena, u zatoky Greenbayske, v jizni casti horejsiho 'poloostrova. 

Dale osady v menslch mestech: Bessemer a Ironwood, v okresu Goge
·bie, v severo-zapadni casti poloostrova a v meste Iron Mountains (9,242 oby
vatele), v okresu Dickinson a ve vesniei Fayette, v okresu Delta, u zatoky 
. Greenbayske.-

V Menominee jest asi 130 ceskych rodin, praeujicich v tamnieh pilaeh. 
Poehazeji nejvice z Domazlicka. KatoHci cesti nemaji tam ceskeho kostela, 
chodi do polskeho, zasveeeneho sv. Vojteehu. Maji ale spolek ssv. PetTa a 
PavIa. Svobodomyslni Cesi zaloziE si tam take spolek, a maji svoji mistnost' 
pro zabavy. 

Prvni Ceehove pHbyli tam roku 1880.-
V Bessemer je smiSena katol. osada. J est tam 30 katolickych a asi toli

kez nevereckych rodin, jez si zalozily rad "Clanek Svobody" (C. s. P. S.).
V Ironwood, kam pribyli prvni Cechove roku 1885. 'jest tez asi 30 katol. 

rodin; kostela sveho take nemaji. Pracuji, jako Cechove v Bessemer, hlavne v 
zeleznych dolech. 

Roku 1887. byl tam zalozen spolek "sv. Vaclava."-
Ve Fayette jest asi 20 a v Iron.Mountains asi 28 ceskych rodin. 
Prvnim a jedinym knezem, jenz v techto nevlidnych, llehostinn~rch konci

'naeh kazal jazykem ceskym, byl P. Josef KuneS, narozeny dne 11. prosince r. 
1864. v Koute u Domazlic. Gymnasium studoval v Domazlicich; bohoslovi v 
Budejovicich a v Baltimore, ve statu :Uaryland. Vysvecen byl roku 1888. uz 
zvecnelym slovinskym biskupem, Jahem Vm'tinou, pro dioecesi l\'Iarquette. 
Nejdflve vyslan byl do Menominee. Po roce pak poslan do Bessemer, kde spra
voval osadu katolickou5 roku. Byl 4112 roku duchovnim spravcem osady ka
tolicke v Iron l\Iountains a pak v MaJ;listique. V breznu r. 1904. odejel vsak P. 
Jos. Kunes z l\Ianistiql1e do Cleveland, Ohio, aby Iprevzal dnehovni spra'vu tamni 
slovacke osady sv. Vendelina, jakoz i osady ssv. Cyrilla a l\fethodeje v Lake
wood, v temze statu. Nyni (roku 1909.) je fararem v Crystal FaHs, Mich. 

Ve statu l\fichigan ziji Cechove v techto mestech, osadach, vesnickilCh a 
jejich okoH: 

Adrian, Albion, Baldwin, Benmington, Bessemer, Carrolton, Cedar, Char
leroi , Crystall Fans, Detroit, East Jordan, Fayette, Gills Pier, Highland Park, 
Iron l\Iountains, Ironwood, Ishpeming, Leland, Ludington, l\fancelona, l\faple 
City, l\ienominee, New Buffalo, North Unity, Omena, Owoso, Peacock, Prove-

{mont, Royal Oak, Suttons Bay, Traverse City, Waltz, Wilson, Upsylanti. 
Ceehu na dolejsim poloostrove zije asi 4,600 a na horejslm asi 2000 dusi. 
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echové ve státu Oklahoitia.

Oklahoma byla jako Území zízena kongressem Spoj. Stát dne 2. kvtna
1890. a prohlášena státem v kongressu dne 13. ervna roku 1906, a spojena s

Indiánským Uzemím.
Oklahoma hranií na severozápad s Coloradem, na severu s Kansasem,

na západ s Novým Mexikem a Texasem, na jihu s Texasem a na západ s Mis-

souri a Arkansasem. Mí 70,430 tvereních mil-

Oklahoma znamená krásnou zemi. Ješt ped nedávném byla zem ta ma-
jetkem Indián, ale od svého otevení, 22. dubna 1889., za presidenta Benj. Har-
risona, dostala za jediný den 50.000 obyvatelstva a to se rozmnožovalo tak sil-

n, že jich poslední sítání (r. 1900.) napoetlo jen v Území Oklahom 398,245

krom 5,927 Indián, kteí neplatí daní, a ve spojeném s Oklahomou Indián-

ském Území napoteno obyvatelstva téhož roku 391,960.

Do Oklahomy jako území pišli první Cechové v dubnu r. 1889. a sice:

Josef a Ant. Caha z Kluová u Hrotovic, Jan a Josef erný z Biskupovic u Hro-
tovic a Josef Doležal, pozdji v Perry usazený.

Dne 22. dubna téhož roku pibyli Ferdinand Rajmund, rodem ve Skladn
a Ludvík Mendlík z Potštýna u Král. Hradce. Usadili se v místech, kde nyní
msto OKLAHOMA CITY se rozkládá.

Dne 29. bezna r. 1890. pak pibyl do Oklahomy Jan Hrab (nar. 10. íjna
r. 1864. v Mezoun u Berouna). Má ve mst Oklahom, jež mlo r. 1900.

10,037 obyvatel, pkný hostinec, tanení sí a malé jevišt. Ve mst tom je

rád "Slovanská Osvícenos " (. S. P. S.) a "Oklahomský rolník" (Z. . B. J.).

V Oklahoma City vycházel též eský list. Dagobert Novák koupil tam
tiskárnu zaniklého wilberského "Pítele Lidu" od Hospodského a založil nový
list v Oklahoma City, pod názvem "eský Oklahoman." První íslo týdenníku
toho vyšlo 6. srpna 1905. List ten však neslavn zašel úbytmi.

eských rodin žilo roku 1900. ve mst Oklahom a jeho okolí asi 50.

—

Oklahoma City je mstem dlaným na zakázku. Nepovstalo svým asem,
ale takka najednou. Místo ani as jeho založení nebylo pivedeno okolnostmi.
Stalo se tu nco jako pi založení Dalnyho a Port Arthuru. Americký car—ve-

ejné mínní—a tohle veejné mínní jest výrazem nadje na výdlek—naídilo
stavbu msta na ureném míst, a již se stavlo o pítrž. Kdo dív postaví, má
vtší nadji na zisk—tu nejlepší pobídku pi každém závodu.

Cechove ve statu Oklaho111a. 

--------~o---------

Oklahoma byla jako Uzemi zHzena kongressem Spoj. IStatu dne 2. kvetna 
1890. a prohlasena stat em v kongressu dne 13. cervna roku 1906. a spojena s 
Indianskym Uzemim. 

Oklahoma hraniei na severozapade s Coloradem, na severu s Kansasem, 
na zapade s Novym Mexikem a Texasem, na jihu s Texasem a na zapade s Mis
souri a Arkansasem. l\{eri 70,430 ctverecnich mi]. 

Oklahoma znamena krasnou zemi. Jeste 'pred nedavnem byla zeme ta ma
jetkem Indianu, ale od sveho otevfeni, 22. dubna 1889., 'za presidenta Benj. Har
risona, dostala za jediny den 50.000 obyvatelstva a to se rozmnozovalo tak sil
ne, ze jich posledni seitanl (r. 1900.) napocetlo jen v Uzemi Oklahome 398,245 
krome 5,927 Indianu, kteH neplati dani, a ve spojenem s Oldahomou Indian
skem Uzemi napocteno obyvatelstva tehoz roku 391,960. 

Do Oklahomy jako uzemi prisli prvni Ceehove v dubnu r. 1889. a siee: 
Josef a Ant. Caha z Klucova u Hrotovic, Jan a Josef Cerny z Biskupovie u Hro
tovie a Josef Dolezal, pozdeji v Perry usazenY. 

Dne 22. dubna tehoz roku pribyli Ferdinand Rajmund, rodem ve Skladne 
a Ludvik l\iendlik z Potstyna u KraL Hradee. Usadili se v misteeh, kde nyni 
mesto OKLAHOMA CITY se rozklada. 

Dne 29. bfezna r. 1890. pak pribyl do Oklahomy Jan Hrabe (nar. 10. Hjna 
r. 1864. v Mezoune u Berouna). 1\1a ve meste Oklahome, jez melo r. 1900. 
10,037 obyvatelu, pekny hostinee, tanecni sin a male jeviste. Ve meste tom je 
fad "Slovanska Osvicenost''' (C. S. P. S.) a "Oklahomsky rolnik" (Z. C. B. J.). 

V Oklahoma City vychazel tez cesky list. Dagobert Novak koupil tam 
tiskarnu zanikleho wilberskeho "PHtele Lidu" od Hospodskeho a zalozil novy 
list v Oklahoma City, pod mlzvem "Cesky Oklahoman." Prvni cislo tydenniku 
toho vyslo 6. srpna 1905. List ten vsak neslavne zasel ubytemi. 

Ceskyeh rodin zilo roku 1900. ve meste Oklahome a jeho okoli asi 50.
Oklahoma City je mestem delanym na zakazku. Nepovstalo svym casem, 

ale takfka najednou. l\fisto ani cas jeho 'zalozeni nebylo privedeno okolnostmi. 
Stalo se tu neco jako pH zalozeni Dalnyho a Port Arthuru. Arnericky car-ve
rejne mineni-a tohle verejne mineni jest vyrazem nadeje na vydelek-naHdilo 
stavbu mesta na urcenem rniste, a jiz se stavelo 0 pHtrZ. Kdo dHv posta vi, rna 

, '~i, vetsl nadeji na zisk-tu nejlepsi pobidkn pH kazdem zavodu. 
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Okolí nemlo ped tím skoro žádného pionýra. Lid neprošel periodu

drákovou ani srubovou jako jiná msta západní. V tomto pípad bylo po ruce

to nejhlavnjší, totiž kapitál odjinud pinesený, proto se pokrok tak urychlil.

Nebylo teba nejdíve vydlávati penz zdlouhavou, namáhavou prací takka
holýma rukama, jako jinde. Sem pišly peníze, za ty se poídilo všechno to nej-

modernjší. Zaruilo se trvání velkých a úspšných farem a jako rychle povstal

tento nevyhnutelný podklad pro všechna msta, tak povstalo také msto Oklaho-

ma City, ba, ješt snáze a rychleji. Další výhodou byla zkušenost', nabytá mno-

hými tamními osadníky, kteíž prodlali poátky ve státech jiných. Mnozí z tch
pijeli v prairijních "sknách" do Colorado, Kansasu a Texasu a tam mli ued-
nickou školu jakožto zakladatelé stát samosprávných. Takoví vdli, jak se

vyhnouti mnohým chybám a jak rozešiti mnohé hádanky, jež osazování nových

krajin vždy provádí. A hlavní je, že lidé ti nepotebovali se více báti té nejvtší

chyby, vlastn neštstí, té hádanky nejhorší, totiž vlka pede dvemi—bídy. Sem
nepicházeli lidé chudí.

Asi 15 mil od Oklahoma City jest malé msteko YUKON. Leží v okresu

Canadian. ech jest v msteku jen nkolik; v okolí však žije asi 100 eských
rodin, zabývajících se rolnictvím.

V Yukon mají katol. Cechové vystavný slušný kostel, zasvcený sv. Janu

Nepom. Faráem je tam P. Jos. Luzar.

Krajané tamní iní v každém smru znané pokroky. Mají tam veliké

mlýny, známé pod firmou: "Yukon Milí and Grain Co.", v nichž vloženo je

$100,000 kapitálu. Majetníky tchto parních mlýn jsou J. F. Kroutil a A. F.

Dobrý. Podnik tento znamenit prospívá a mouka z tchto mlýn rozváží se do

mnohých stát Unie.

Nkolik mil od msteka mají postavenou svobodomyslní eši eskou sí,

ve které konají schze a zábavy oba eské spolky: ád "Jan Zižka" (Z. . B. J.)

a Tlocviná Jednota "Sokol Karel Havlíek."

—

V KINGFISHER a HENNESSEY v okresu Kingfisher, žije pes 50 e-
ských rodin. V Kingfisher (2,301 obyvatel) je spolek "Z. . B. J."

V Hennessey (1,367 obyv.) patí katol. echové ku katol. osad sv. Jose-

fa, kdež je duchovním správcem P. Jan Halí.

Slušný poet eských rodin žije v okresu Logan, jehož nejvtším mstem
je GUTHRIE (10,006 obyv.).

Více jak 90 eských rodin žije ve mst PERRY a jeho okolí. ]\Iají tam
svoji spolkovou sí, v níž odbývají zábavy a divadla. Perry, jež mlo roku

1900. 4,000 obyvatel, leží v okresu Noble.

—

Asi 40 eských rodin usazeno je v okolí vesniky HAGAR, v okresu Pot-

tawatomie, a asi 50 v okolí vesniky DENT, v jejíž blízkosti založili echové r.

1902. osadu "PRAHU." Dent a Praha leží v jihovýchodní ásti okresu Lincoln.

—V mst tomto vydává August Geringer eské noviny. Odstranil jednoduše

ohlavení listu "Amerikána," vydávaného v Chicagu a nahradil je pro odbratele

oklahomské nadpisem: "Oklahomské Noviny," tak jako to uinil v Cedar Ra-

pidsích s "Vstníkem lowským." v Baltimore a jinde a tak, jak to po nm ko-

pírují jiní vydavatelé, na p. "Pokrok Západu" atd.
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OkoH nemelo pred tim skoro zadneho pionYra. Lid nepro~el periodu 
driiakovou ani srubovou jako jina mesta zapadnL V tomto 'pHpade bylo po ruce 
to nejhlavnejsl, totiz kapital odjinud prinesen~r, proto se pokrok tak uryehlil. 
Nebylo treba nejdHve vydelavati penez zdlouhavou, namahavou pracl takrka 
holyrna rukama, jako jinde. Sem prisly penize, za ty se poHdilo vsechno to nej
modernejsl. Zarucilo se trvani velkych a uspesnych farem a jako rychle .povstal 
tento nevyhnutelny podklad 'pro vsechna mesta, tak 'povstalo take mesto Oklaho
ma City, ba, jeste snaze a rychleji. DaISi vyhodou byla zkusenosf, nabyta mno
hymi tamnlmi osadniky, ktei'iz proc1elali pocatky ve statech jin~rch. l\Inozi z tech 
pfijeli v prairijnlch "skunach" do Colorado, Kansasu a 'Texasu a tam IDeli uced
nickou skolu jakozto zakladatele statll samospravnych. T'akovi vedeli, jak se 
vyhnouti mnohym chybam a jak rozre~iti mnohe hadanky, jez osazovani novych 
krajin vzdy provazi. A hlavll1 je, ze lide ti nepotrebovali se vIce bati te nejvetsl 
chyby, vlastne nestesti, te hadanky nejhorsl, totiz vlka prede dvei·mi-bldy. Sem . 
neprichazeli lide chudi. 

Asi 15 mil od Oklahoma City jest male mestecko YUKON. Lezl Y okresu 
Canadian. Cechu jest v mesteckll jen nekolik; v okoli ysak zije asi 100 ceskych 
rodin, zabyvajiclch se l'olnictvlm. 

V Yukon maji katol. Cechoye vystaveny slusny kostel, zasveceny sv. Janu 
Nepom. Fararem je tam P. Jos. Luzar. 

Krajane tamni cini v kazdem smerll znacne pokroky. :\Iajit' tam velike 
mlyny, zname pod firmou: "Yukon ~Ijll and Grain Co.", v niehz vlozeno je 
$100,000 kapihUll. ::'IIajetniky techto parnlch mlym"l jsou J. F. Kroutil a A. F. 
Dobry. Podnik tento znamenite pl'ospiva a monka z techto mlynu rozvazi se do 
mnohych statu Unle. 

Nekolik mil od mestecka maji postavenou svobodomyslni Cesi ceskou sin, 
ve ktere konaji 'schi'lze a zabavy oba ceske spolky: Hid "Jan Zizka" (Z: C. B. J.) 
a Telocvicna Jednota "Sokol Karel Havlicek."-

V KINGFISHER a HENNESSEY v okresn Kingfisher, iije pres 50 ce
skych rodin. V Kingfisher (2,301 obyvatelll) je spolek "z. C. B. J." 

V Hennessey (1,367 ob)"",) patH katol. Cechove kn katol. osade sv. Jose
fa, kdez je duchovnim spravcem P. Jan Hall. 

Slllsny 'pocet ceskych roc1in zjje v okresu Logan, jehoz nejvetSim mestem 
je GUTHRIE (10,006 obyv.). 

Vice jak 90 cesk~rch rodin zije ve mestePERRY a jeho okoH. ~Iaji tam 
svojj spolkovou sill, v niz odbyvaji zabavy a divadla. Perry, jez melo roku 
1900. 4,000 obyvatelu, lezi v okresu Noble.-

Asi 40 ceskych rodin usazeno je v okoli vesnicky HAGAR, v okresu Pot
tawatomie, a asi 50 v okoli vesnicky DENT, v jejiz blizkosti zalozjli Cechove r. 
1902. osadu "PRAHU." Dent a Praha lezi v jihovychodni casti okresu Lincoln. 
-V mest(~ tomto vyda.va August Geringer ceske noviny. Odstranil jednoduse 
ohlaveni listu "Amerikana," vydavaneho v Chicagu a nahradil je pro odberatele 
oklahomske nadpisem: "Oklahomske Noviny," tak jako to Heinil v Cedar Ra
pidsich s "Vestnikem Iowskym," v Baltimore a jinde a tak, jal{ to po nem ko
piruji jin! vydavatele, na pro "Pokrok Zapadu" atd. 



esko-katol. kostel sv. Václava v Prague, Okla.

-p 

Cesko-katol. kostel sv. Yaclasa v Prague, Okla . 
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Katol. echové založili si v Praze svoji osadu sv. Václava a vystavli si

devný kostelík, do nhož dojíždí P. Jos. Luzar z Yukon, Okla.

Krajané naši roztroušeni jsou ve skrovném potu po celé Oklahom a sice

v tchto místech a jejich okolí

:

Amorita, Anadarko, Britton, CoUinsville, Duke, El Reno, Enid, Gibbon,

Goltry, Hennessey, Hibbs, Hunter, Kiel, Kildare, Kingfisher, Lahoma, Maramec,

Minco, Muscogee, Mustang, Nev^kirk, Oklahoma City, Okeene, Pawnee, Perry,

Pocasset, Prague, Peckham, Renform, Richland, Tecumseh, Tyrone, Valley, Wa-
keta, Wilzetta, Willow, Yukon.

Nejvtší poet jich žije v Hennessey, v Muscogee, Praze, Oklahoma City,

Yukon, Okeene a Valley.

Je zcela pirozeno, že k "Djinám Cech státu Oklahomy," teprve nedávno

krajany osazovaného, nedostává se toho hlavního—dležitých událostí. Vše do-,

posud je tam ješt v plenkách.

Máme za to, že nebudeme daleko od pravdy, když poet veškerého eské-

ho obyvatelstva v Oklahom odhadujeme asi na 3,500 duší. V posledních práv
letech sthuje se do Oklahomy na laciné pozemky mnoho našich krajan, takže

poet jejich je velice kolísavý.

Oklahomští Cechové zaujímají pes svj malý poet pední a dstojné mí-

sto v Djinách Oklahomy. Jako první a souasní zákopníci vstoupili dne 22.

dubna 1889. s ostatními národnostmi na tuto panenskou pdu, kterou ped nimi

obývalo plém rudé, a již za jedno desetiletí promnili ji s ostatními v úrodné

luhy, zámožné osady a msta.

—

echové v Oklahom jsou velikou vtšinou zemdlci, ili farmái, a
v každé elnjší osad jsou i obchod}' a eští emeslníci a dlníci. Život národní

se tam ovšem teprve probouzí.

Jest tam nkolik nových katol. eských osad, nkolik katol. eských spol-

k a svobodomyslných ád . Z. B. J. a jeden ád . S. P. S., sbor Sokol a n-
kolik divadelních spolk.

Mimo tyto snahy ist národní a vlastní, jsou oklahomští echové též in-
ní i v politice a nkteí zastávali, anebo zastávají dležité úady.

Hmotn docílili za krátký as pomrn znaného úspchu, eské farmy,

obchody i píbytky jsou z vtší ásti výstavné a pozemky v pomrn dobrém
stavu.

INDIÁNSKÉ ÚZEMÍ. (Indián Territory),

jež bylo 30. ervna r. 1834. kongressem Spoj. Státii ponecháno Indiánm, bylo,

jak výše uvedeno, spojeno v jediný stát s Oklahomou.
Díve každý indiánský kmen volil si úedníky zákonodární, správní a

soudní. Každý Indián ml právo zabrati si dle vle a libosti pozemky ku vzd-
lávání pouze s tou podmínkou, že jedna farma ode druhé musí vzdálena býti pes
tvr míle. V Uzemí tom žije pt civilisovaných indiánských kmen a také

znaný poet bloch, z nichž mnozí stali se majetníky pdy piženním se do
indiánské rodiny.

eských rodin v bývalém Indiánském Území dosud mnoho není.
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Katol. Cechove zalozili si v Praze svoji osadu sv. Vaclava a vystaveli 8i 
dreveny kostelik, do nehoz dojizdi P. Jos. Luzar z Yukon, Okla. 

Krajane nasi roztronseni jsou ve skrovnem poctu po cele Oklabome a siee 
v tech to mistech a jejicb okoli: 

Amorita, Anadarko, Britton, Collinsville, Duke, El Reno, Enid, Gibbon, 
Goltry, Hennessey, Hibbs, Hunter, Kiel, Kildare, Kingfisher, Lahoma, Maramec, 
l\Iinco, l\Iuseogee, l\lustang, Newkirk, Oklahoma City, Okeene, Pawnee, Perry, 
Pocasset, Prague, Peckham, Renform, Richland, Tecumseh, Tyrone, Valley, Wa
keta, Wilzetta, Willow, Yukon. 

Nejvetsl' pocet jieh zije v Hennessey, v :'IIuseogee, Praze, Oklahoma City, 
Yukon, Okeene a Valley. 

tJe zcela pfiroze~o, ze k "Dejinam Cechi'l statu Oklahomy," te'prve nedavno 
krajany osazovaneho, nedostava se toho hlavniho-di'11ezit)"ch uc1alostL Vse do
posud je tam jeste v plenkad1. 

1\la111e za to, ze nebudeme daleko od pravdy, kdyz pocet yeskereho ceske
bo obyvatelstva v Oklahome odhac1ujeme asi na 3,500 dus}. V poslednich prave 
leteeh stehll'Je se do Oklahomy na lacine pozemky mnoho nasich iuajanu, bIde 
pocet jejich je velice kolisavy. . 

OMahomsti Cechove zanjimaji pres svuj maly pocet prec1nl a c1i'lstojne mi
sto v Dejinach Oldahomy. Jako prvnl a soucasnl zakopnici vstonpili dne 22. 
dubna 1889: s ostatnlmi narodnostmi na tuto panenskou Plldu, kteron pred nirni 
obyval0 pl'eme 'rude, a jiz za jedno desetileti promenili ji s ostatnlmi v urodne 
Inhy, zamozne osady a mesta.-

Cechove v Oklahome jsou velikou vetSinou zemedelei, cili farmari, ac 
v kazde celnejsi osade jsou i obchody a cestl remeslnlci a delniei. Zivot narodni 
se tam ovsem teprve probouzl. 

Jest tam nekolik novyeh katol. eesk)"ch osaet nekolik kato1. eesk)rch spol
ki'l a svobodomyslnych radi'l C. Z. B .. J. a jeden fad C. S. P. S., sbor SOkOli'l a ne
kolik divadelnich spolkll. 

l\limo tyto snaby eiste narodni a vlastnl. jsou oklahomstl Cechove tez cin
ni i v politice a nektefi zastavali, anebo zastavaji di'llezite llracly. 

Hmotne docilili za kratky cas pomerne znaeneho llspechn. Ceske farmy, 
obehody i pHhytky jsou z vetsi casti vystavne a pozemky v pomerne dobrem 
stavn. 

INDIANSKE UZEMI. (Indian Territory), 

jez bylo 30. eervna r. 1834. kongressem Spoj. Staal ponechano Indianum, bylo, 
jak vYse uvedeno, spojeno v jediny stat s Oklahomon. 

Drive kazdy indiansky kmen volil si uredniky zakonodarni, spravni a 
soudnL Kazdy Indian mel pravo zabrati si dIe vme a libosti pozemky ku vzde
lavani pouze s ton podminkon, ze jedna farma ode c1ruhe musi vzdalena b)"ti pres 
ctvrt' mile. V Uzemi tom zije pet civilisovanyeh indianskych kmenu a .take 
znacny pocet belochi'l, z nichz mnozi stali se majetniky pudy prizenenim se do 
indianske rodiny. 

Ceskych rodin v byvalem Inclianskem Uzemi dosud mnoho neni. - -

---------------0-------------
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ALABAMA.

Stát Alabama jest jeden z jižních stát Unie, Hranií na severu s Ten-

nessee, na východ s Georgií a Floridou, na jihu s Floridou a zálivem Mexickým,
a na západ se státem Mississippi. Rozdlen je na 66 okres. Mí 52,250 tve-
reních mil; vody 710, zem 51,540. Má 1,828,697 obyv.

Nejvtší msto Mobile ítá 38,469 oby\'atel, hlavní pak msto Montgo-
mery má 30,346 obyvatel.

V Alabam, jež byla do Unie pijata 14. prosince r. 1819., netvoí echo-
slované žádné osady; jsou tam jen sporádiQky usazeni a to ve velmi malém
potu.

uzemí ALASKA.

Alaška je poloostrov severozápadní ásti severoamerické pevniny, dle n-
hož jmenují Ameriani celou 590,884 tver. mil mící zemi, jež až do r. 1867.

ruskou Ameriku tvoila, a kterou téhož roku od ruské vlády koupili. Délka úze-

mí toho je 1,100 mil, šíka 800 mil. Ostrvk, k území tomu náležejících, je

1,500. Bydlilo tam (bloch, Indián, Eskimák a ían) r. 1900. na 63,592,

Nejvtším mstem je Nome (12,486 obyv.) ; hlavním mstem a sídlem gu-

vernéra je Sitka (1,396 obyv.).

Z echoslovan tam již nkolik zabloudilo. Touha po zlat, jehož v ho-

rách tamních jest hojnost', je do drsné a studené Alašky vylákala. —
Avšak nejen zlato, ale i milosrdenství k ubohým nemocným povolalo do

nehostinné Alašky eskou dívku, sestru Cyrillu, dceru to krajana Ant. Houdka
z Veseleyville, N, Dak,, která tráví život svj v odíkání a obsluliování nemoc-

ných v nemocnici sv. Josefa ve Fairbanks, Alaška. O cest své napsala velmi

poutavý cestopis: "Cestou z Voss, N. Dak.. na Alašku," jenž byl r. 1907. na

podzim v "Hlase" uveejován.

uzemí ARIZONA.

Jako území pijata byla Arizona do Unie 24. února r. 1863. Hranií s Ca-

lifomií, Nevadou, Utah, Novým a Starým Mexikem.

Plocha Arizony mí 113,020 tvereních mil, (112,920 mil zem a 100 mil

vody). Rozdlena je na 13 okres a 11 indiánských reservací. Mla r. 1900.

122,212 obyvatel. Nejvtším mstem je Tucson (7,531 obyv,), hlavním mstem
je Phoenix (5,544 obyv,)

eských osadník v Arizon, pokud nám známo, až dosud není. —
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ALABAMA. 

Stat Alabama jest jeden z jiznich stMii Unie. Hranici na severu s Ten
nessee, na vYchode s Georgi! a Floridou, na jihu s Floridou a zaJivem l\Iexickym, 
a na zapade se statem l\'Iississippi. Rozdelen je na 66 okresu. l\Iefi 52,250 ctve
recnich mil; vody 710, zeme 51,540. 1\la 1,828,697 obyv. 

Nejvetsi mesto l\lobile cfta 38,469 obyvatelu, hlavni pak mesto nlontgo
mery rna 30,346 obyvatelu. 

V Alabame, jez byla do Unie prijata 14. prosince r. 1819., netvofi Cecho
slovane zadne osady; jsout' tam jen sporadicky usazeni a to ve velmi malem 
poctu. 

--------~o---------

UZEMI ALASKA. 

Alaska je poloostrov severozapadni casti severoamericke pevniny, dIe ne
hoi jmenuji Americani celou 590~S84 ctver. mil mefici zemi, jez az do r. 1867. 
ruskou Ameriku tvorila, a kterou tehoz roku od ruske vlady koupili. Delka uze
mi toho je 1,100 mil, slrka 800 mil. Ostri\vku, k uzemi tOlllU naJezejicich, je 
1,500. Bydlilo tam' (belocln'l, Indianii, Eskimakll a Cillanll) r. 1900. na 63,592. 

~ejvetsim mestelll je Xome (12,4:86 obyv.); hlavnilll mestem a sidlem gu
vernera je Sitka (1,396 obyv.). 

Z Cechoslovanu tam jiz nekolik zabloudilo. Touha po zlate, jehoz v 110-
rach tamnich jest hojnost', je do drsne a studene Alasky vylakala. -

Avsak nejen zlato, ale i mi'losrdenstvi k ubohfrffi nemocnym povolalo do 
nehostinne Alasky ceskou divku, sestru Cyrillu~ dceru to krajana Ant. Houdka 
z Veseleyville, X. Dak., ktera travi zivot SVllj v odfikani a obsluhovani nemoc
nych v nemocnici sy. Josefa ve Fairbanks. Alaska. 0 ceste sve napsala velmi 
poutavY cestopis: "Cestou z Voss, K. Dak., na Alasku," jenz byl r. 1907. na 
podzim v "Hlase" uverejllovan. 

---------0---------

UZElVIf ARIZONA. 

Jako uzemi prijata byla Arizona do Unie 24. unora r. 1863. Hranici s Ca
lifornil: Nevadou, Utah, Novy-m a Starf-m ~lexikeffi. 

Plocha Arizony meri 113,020 ctverecnich mil, (112,920 mil zeme a 100 mil 
vody). Rozdelena je na 13 okresll. a 11 indianskych reser\~aci. :ilIela r. 1900. 
122,2120byvatehl. Nejvetsim mestem je Tucson (7,531 oby\'.), hlavnim mestem 
je Phoenix (5,544 obyv.) 

Ceskych osadnikll v Arizone, pokud nam znamo, az dosud neni. -

---------10---------
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STÁT ARKANSAS.

Arkansas byl do Unie pijat 15. ervna r. 1836. Hranií na severoi á, severo-

východ se státem Missouri, na východ s ekou St. Francis, jež dlí Arkansas
od Missouri a s veletokem Mississippi, který jej dlí od stát Mississippi a Tenn-
nessee ; na jihu s Louisianou a na západ s Texasem a Indiánským územím. Roz-

dlen je na 64 okres; mí 53,850 tvereních mil (53,045 mil zem a 805 mil

vody) a ítal r. 1900. 1,311,564 obyvatele. Hlavní a nejvtší msto je Little

Rock, jež má 38,307 obyvatel.

Jiná a známjší msta jsou: Fort Smith (11,587 oby v.), Helena (5,550

obyv.) a Hot Springs (9,973 obyv.), jež známo jest jako znamenité lázeské mí-

sto; leží 60 mil jihozápadn od Little Rock. —
První osada založena byla ve státu v kvtnu 1686. v Arkansas Post na ece

Arkansasu, mužem, jménem Henry de Tonti. Uzemí to bylo ješt pak sedmdesát

pt rok v držení Francouz, jako ást' Louisian}^, jež koupena byla od Napo-
leona a pivtlena ku Spoj. Státm r. 1803.

R. 1722. první bloch odvážil se po ece nahoru k výzkumm vnitra zele-

ného území toho. Málo se však svt tehdy zajímal o planiny a lesy na jihu a zá-

padu americkém, a tak nic zvláštního o území tom zaznamenáno není.

Kongressem r. 1829., dne 2 .bezna, Arkansas prohlášen byl územím a roku
1836. státem. Tou dobou psalo se jméno státu "Arkansaw," výslovnost' se za-

chovala, totiž "Arkansó," ale píše se správn jak nadepsáno.

—

Ve státu Arkansasu jsou dv eské osady a to jedna v okolí msteka
Házen v okresu Prairie, a druhá v Dardanell.

Osada Házen založena bj-la Janem Kocourkem roku 1890. Kocourek, jenž

se narodil 11. ervna r. 1862. v Miroticích u Písku, pijel do Ameriky r. 1881.

Usadiv se v Chicagu, živil se tam prací v devaských ohradách. Roku 1884.

odsthoval se na pozemek v Jackson v Minnesot, odkudž již zmínného roku do

Házen se odebral. Roku 1891. pibyl do tamní krajiny František Bureš z Prince-

ton, v Missouri a r. 1892. usadili se tam: Frant. Beneš (nar. 1842. ve Svojnici),

jenž má v okresu Prairie nedaleko msteka Házen farmu o 240 akrech dobré

pdy; Petr Marak (nar. 1831. v Místku na Morav), jenž žil díve v okresu

Brown v Kansas a Václav Švantner (nar. 1844. v Bolevci u Plzn), který tam má
nyní farmu o 450 akrech. Roku 1895. pak pibyli: Martin Škarda (nar. 1826.

ve Chválenicích u Blovic) se temi syny (Martinem, Vojtchem a Janem), jenž

má farmu o 840 akrech a Jan Nikodým (nar. 1860. v Netchovicíeh w Vltav. Tý-

na), který má 80 akr.
eských rodin žije nyní v okolí Házen 65; ve msteku pak asi 6. Mají

tam ád "Arkansas" (. S. P. S.), a esko-slovanský národní hbitov.

—

V Dardanelle, okres Yell, je asi 60 rodin eských, z nichž asi 40 katoli-

ckých. Katolíci eští postavili si tam kostelík. Faráem tam byl eský knz,
P. C. L. Trefný, rodem ze St. Louis. Nyní, po odchodu P. C. L. Trefného, do-

jíždí tam knz jiné národnosti.

Také ve Fort Smith, v okresu Sebastian a v rzných jiných mstech je n-
kolik eských rodin.

V Arkansasu je celkem asi 150 eských rodin.

o
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STAT ARKANSAS. 

Arkansas byl do UTIie prijat 15. cervna r. 1836. HTanicl na sever'll a severo
vychode se statem l\Iis'souri, na vychode s rekou St. Francis, jez dell Arkansas 
od :l\Iissouri as ve1etokem :Mississippi, ktery jej dell od statu :Mississippi a Tenn
nessee; na jihu s Louisianou a na zapade s Texasem a Indianskym ,uzemlm. Roz
delen je na 64 okresu; meri 53,850 ctverecnich mil (53,045 mil zeme a 805 mil 
vody) a cital r. 1900. 1,311,564 obyvatele. Hlavni a nejvetsi mesto je Little 
Rock, jez rna 38,307 obyvatelll. 

Jina a znamejsi mesta jsou: Fort Smith (11,587 obyv.), Helena (5,550 
obyv.) a Hot Springs (9,973 obyv.), jei znamo jest jako znamcnite lazeilske mi
sto; lezi 60 mil jihozapadne oel Little Rock. -

Prvni osada zalozena byla ve statu v kvetnu 1686. v Arkansas Post na rece 
Arkansasu, muiem, jmenem Henry de Tonti. Uzemi to bylo jeste pak sedmdesat 
pet roku v drieni Francouzu, jako cast' Louisiany, jez koupena byla od Napo
leona a privtelena ku Spoj. Stati'lm r. 1803. 

R. 1722. prvni beloch odvaiil se po rece nahOrtl k vyzkumum vnitra zele
neho uzemi toho. 1\la10 se vsak svet tehdy zajimal 0 plani'ny a lesy na jihu a za
padu americkem, a tak nic zvlastniho 0 uzemi tom zaznamellallo neni. 

Kongressem r. 1829., dne 2 .brezna, Arkansas prohlasen byl uzemlill a roku 
1836. statem. Tou dobou psal0 se jm'eno statu "Arkansaw," vyslovnost' se za
chovala, totii "Arkans6," ale pise se spravne jak nadepsano.-

Ve statu Arkansasu jsou dve ceske osady a to jedna v okoli mestecka 
Hazen v okresu Prairie, a druha v Dardanell. 

Osada Hazen za~oicna byla .Janem Kocourkem roku 18nO. Kocourek, jenz 
se narodil 11. cervna r. 1862. v ~Iiroticich u Pisku, prijel do Ameriky r. 1881. 
Usadiv se v Chicagu, zivil se tam praci v drevarskych ohrac1ach. Roku 1884. 
odstehoval se na pozemek v Jackson v ~Iinnesote, odkudz jiz zmineneho roku do 
Hazen sc odebral. Roku 1891. pribyl do tamni krajiny Frantisek Bures z Prince
ton, v :Missouri a r. 1892. usadili se tam: Frant. Benes (nar. 1842. ve Svojnici) I 
jenz rna v okresu Prairie neda,leko mestecka Hazen farmu 0 240 akrech dobre 
pudy; Petr 1\larak (nar. 1831. v ~Iistku na ~lorave), jenz iiI drive v okresu 
Brown v Kansas a Vaclav SvantneT (nar. 1844. v Bolevci 11 Plzne), kterJ" tam rna 
nyni farmu 0 450 akrech. Roku 1895. pak pi'ibyli: :1\1artin Skarda (nar. 1826. 
ve ChvaIenicI·ch u Blovic) se tremi syny (Martinem, Vojtechem a ,Janem), jenz 
rna farmu 0 840 akrech a .Jan Nikodym (nar. 1860. v NeHichovicich 11 Vltav. Ty
na), ktery ma 80 akru. 

(;cskych rodin zije nyn) v okoli Hazen 65; ve mestecku pak asi 6. l\1aji 
tam rad "Arkansas" (C. S. P. S.), a cesko-slovansky narodn) hrbitov.-

V Dardanelle, okres Yell, je asi 60 rodin ceskych, z nichz asi 40 katoli
ckYch. Katolici cestl posta viIi si tam lwstelik. Fararcm tam byl ceskJ" knez, 
P. C. L. Trefny, rodem ze St. Louisu. Nyn), po odchodu P. C. L. Trefneho, do
jiZdi tam knez jine na.rodnosti. 

TalH~ vc Fort Smith , v okresn Sebastian a v ruznJ"ch jil1)'ch mestech je ne
koHk c~~kych rodin. 

V Arkansasu jc celkem asi 150 ceskfrch rodin. 
---------0---------
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STA CALIFORNIA.

California (Golden State, zlatý stát) byla jako stát vadna do Unie 9.

záí 1850. Hranií na severu se státem Oregonem, na východ s Nevadou a Ari-

zonou, na jihu s Mexikem a na západ s Tichým oceánem.

Mí 158,360 tvereních mil (155,980 mil zem a 2,350 mil vody).

Rozdlena je na 57 okres. Má 1,485,053 obyvatele.

Nejvtší msto je San Francisco (342,782 obyvatele), po té Los Angeles

(102,479 oby v.). Hlavním mstem je Sacramento (29,282 obyvatele).

V Californii usazeno je na 300 eských rodin, které žijí asi ve ticeti mí-

stech. Nejvíce žije jich v San Francisco (150 rodin), kde usadili se první eši
r. 1849.

Z pozdji pibylých zasluhují zmínky : Fr. Korbel, jenž má nejvtší eský
devaský a vinárnický závod v San Francisku a vbec v celé Americe, a o nmž
a jeho bratích jsme se již na jiném míst zmínili (Viz : Cechové ve mst New
Yorku) ; dr. M. U. Josef A. Prosek, jenž žil díve v Cleveland, v Ohio a v San

Francisco dodlal se blahobytu, a Jaroslav Vostrovský, který se však jmenoval

ped svým vysthováním z ech jinak. Týž se narodil ^ bezna 1836. v Semi-

lech, kde vyuil se emeslu krejovskému. Do Ameriky pijel 1863. a usadil se

v Champaign, v Illinois, kde byly tehdy pouze dv eské rodiny. Pobyv tam n-
kolik msíc, odebral se koncem zmínného roku do St. Louis. Roku 1864. usa-

dil se ve Westpoint, Nebraska, odkud se pak pesthoval do Cedar Rapids, lowa,

kde zaídil si stížní obchod. Roku 1876. opustil také toto msto a pustil se na

tichomoské pobeží, kde chtl v nkterém míst otevíti opt obchod se stížním

zbožím. Usadil se tam v msteku Livermore, jež mlo roku 1900. 1,493 oby-

vatele, a poal obchodovat. Pálo mu pi tom štstí, a když nabyl znaného jm-
ní, usadil se v mst San José, v okresu sv. Kláry, který jest jedinou zahradou

a snad nejkrásnjší krajinou nejen Californie, ale celé Ameriky. Tam zemel
9. kvtna 1901. Zstavil po sob ti dosplé dítky, z nichž Anna provdala se za

právníka a esko-amerického spisovatele Tomáše apka v New Yorku. Vo-

strovský byl pilným dopisovatelem do esko-amerických list a hlásil se ku stra-

n svobodomyslné.

—

Roku 1884. založili eši v San Franciscu ád "Zlatou Bránu" (. S. P. S.)

a r. 1888. "Venuši" (J. . D.) ; r. 1894. pak založili "esko-Slovanskou Besedu,"

jež má asi 18 úd.
Národní ruch tam však již uhasíná a mnoho tamních ech za pvod svj

se stydí.

Katol. echové v San Franciscu své osady nemají a docházejí do katol.

kostel rzných jiných národností. Jest jich tam asi 160 duší.

Nkolik eských rodin usazeno je ve mstech a okolí: Conejo, Elmhurst,

Fresno, Luffenholtz, Marj^sville, Oroville, Pasadena, Palo Verde, Redlands, Sa-

moa, South Pasadena a Stockton.
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STAT CALIFORNIA. 

California (Golden State, zlaty stat) byla jako stat vradena do Unie 9. 
zarl 1850. Hranici na severn se statem Oregonem, na vychode s Nevadou a Ari
zonou, na jihu s l\lexikem a na zapade s Tichym oceanem. 

MeH 158,360 ctverecnlch mil (155,980 mil zeme a 2,350 mil vody). 

Rozdelena je na 57 okresu. lUa 1,485,053 obyvatele. 

Nejvetsl mesto je San Francisco (342,782 obyvatele), po te Los Angeles 
(102,479 obyv.). Hlavnim mestem je Sacramento (29,282 obyvatele). 

V Californii usazeno je na 300 cesk)'7ch rodin, ktere ziji asi ve triceti mi
stecb. Nejvice zije jich v San Francisco (150 rodin), kde usadill se prvni Cesi 
r. 1849. 

Z pozdeji pribylycb zasluhnji zminky: Fr. Korbel, jenz ma nejvetsl cesky 
drevarsky a vinarnicky zavod v San Francisku a vubec 'v cele Americe, a 0 nemz 
a jeho bratficb jsme se jiz na jinem miste zminili (Viz: Cechove ve meste ~ew 
Yorku); dr. 1\1. U. Josef A. Prosek, jenz zil drive v Cleveland, v Ohio a v San 
Francisco dodelal se blahobytu, a Jaroslav Vostrovsk)'T, ktery se ysak jmenoval 
pred svym vystehovanfm z CedI jinak. Tyz se narodil 5. brezna 1836. v Semi
lecb, kde vyucil se remesln krrejcovskemu. Do Ameriky prijel 1863. a nsadil se 
v Champaign, v Iliinois, kde byly tehdy pouze dve ceske rodiny. Pobyv tam ne
kolik meslCl1, odebral se koncem zmlneneho roku do St. Louis. Roku 1864. usa
dil se ve Westpoint, Nebraska, odkud se pak pfestehoval do Cedar Rapids, Iowa, 
kde zafidil si strizni obcl1od. Roku 1876. opustil take toto m€sto a pustil se na 
tichomorske 'pobfezi, kde chtel v nekterem mlste otevriti opet obchod se stHznim 
zbozlm. Usadil se tam v mestecku Livermore, jez lllelo roku 1900. 1,493 oby
vatele, a pocal ~bcbodovat. Pralo mu pri tom stesti, a kdyz nabyl znacneho jme
ni, usadil se v meste San Jose, v okresu sv. Klary, ktery jest jedinou zahradou 
a snad nejkrasnejsi krajinou nejen Californie, ale cele Ameriky. Tam zemrel 
9. kvetna 1901. Zllstavil po sobe tri dospele dftky, z nichz Anna provdala seza 
pravnika a cesko-americkeho spisovatele Tomase Capka v New Yorku. Vo
skovsky byl pilnym dopisova te~em do cesko-americky,ch listi'l a hlasil se ku stra
ne svobodomyslne.-

Roku 1884. zaloziIi Cesi v San Franciscu rad "Zlatou Brann" (C. S. P. S.) 
a r. 1888. "Venusi" (J. C. D.); r. 1894. pak zalozili "Cesko-Slovanskou Besedu," 
jez rna asi 18 udu. 

Narodni ruch tam vsak jiz uhasina a mnoho tamnlch Cechu za puvod svuj 
se stydL 

K'ato!. Cechove v San Francisc'U sve osady nemaji a docbazeji do katol. 
kosteIi'l ruzny.ch jinych narodnosti. Jest jich tam asi 160 dusi. 

Nekolik ceskych rodin usazeno je ve meste·ch a okdli: Conejo, Elmhurst, 
Fresno, Luffenholtz, 1\Iarysville, Oroville, Pasadena, Palo Verde, Redlands, Sa
moa, South Pasadena a Stockton. 

---------0---------
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STÁT COLORADO.

Stát Colorado byl do Unie pijat 1. srpna 1876. Hranií na západ se

státem Utah, na východ s Kansasem a Nebraskou, na severu s Wyomingem a

Nebraskou, na jihu pak s Novým Mexikem. Mí 103, 925 tver. m. (103,645

mil zem a 280 mil vody) a rozdlen je na 56 okres. Má 539,700 obyvatel.

Hlavním a nejvtším mstem je Denver, jež mlo r. 1900. 133,859 obyv.,

potom Pueblo (28,157 obyv.), po té Colorado Springs (21,085 obyv.) a pak Lead-

ville (12,455 obyv.).

—

V Colorado žije asi ve 14 místech 150 eských rodin; z nich 56 usazeno je

v krásném a zdravém mst Denver.

Pr\'ním Cechem, jenž do msta toho pišel, byl Libor Alois Slesinger.

Usadil se tam r. 1865., a již r. 1860. do Colorado byl zavítal. Zemel tam 26.

února 1893. (viz: echové ve mst Omaha).

Spolky jsou v Deriver dva: Rád "Denver" (Z. . B. J.) a "echo-Slovan-

ský zábavný podprný spolek." —
Katol. krajan nejvíce je usazeno v Pueblo, asi 70 hlav, o nž se stará P.

Vojtch Blahník, O. S. B.

Také vtší poet krajan je ve Fleming, a nkolik rodin sídlí v Calhan,

GeorgetOAvn, Hustum a Rockford. Tito krajané, roztroušeni v nepatrném potu
ve vzdálených od sebe místech, brzy zanikají v moi národa amerického tém
bez památky.

—

FLORIDA.

Stát Florida, zvaný tak pro množství a krásu kvtin, jest nejjihovýchod-

njším státem Unie. Poloostrov tento pijat byl do Unie jako stát 3. bezna r.

1845. Hranií na severu s Alabamou a Georgií, na východ s Atlantickým oceá-

nem, na jihu a západ s Atlantickým oceánem a zálivem Mexickým. Mí
58,680 tvereních mil (54,240 mil zem, 4,440 mil vody) a rozdlen je na 45

okres. Roku 1900. ml 528,542 obyvatele.

Nejvtším mstem je Jaeksonville, jež má 28,429 obyv., a nejstarším m-
stem Floridy a Spojených Stát je St. Augustine, které ítá 4,272 obyvatele.

Ve Florid žije asi 12 až 20 eských rodin. —

STA GEORGIA.

Georgia jest jeden z pvodních 13 stát Unie. Hranií na severu s North

Carolinou a státem Tennessee, na severovýchod se South Carolinou, od níž se

dlí ekou Savanou, na jihovýchod s Atlantickým oceánem, na jihu s Floridou

a na západ s Alabamou. Plocha je v\Tnena na 59,475 tvereních mil (58,980

mil zem, 495 mil vody). Stát tento je rozdlen na 137 okres a má 2,216,331

obyvatel. Hlavním a nejvtším mstem je Atlanta (89,872 obyv.).

V Georgii jsou usazenj' asi tyry eské rodiny v mst Savannah (má
54,244 obyvatele), a nkolik rodin eských žije ve mst Columbus a Hartwell.
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STAT COLORADO. 

Stat Colorado byl do Unie prijat 1. srpna 1876. Hranici na zapade se 
statem Utah, na vf'chode s Kansasem a Nebraskou, na severu s Wyomingem a 
Nebraskou, na jihu pak s Novym Dlexikem. ~Ieri 103, 925 ctver. m. (103,6-15 
mil zeme a 280 mil vody) a rozdelen je na 56 okresu. M:a 539,700 obyvatel. 

Hlavnim a nejvetsim mestem je Denver, jez melo r. 1900. 133,859 obyv., 
potom Pueblo (28,157 obyy.), po te Colorado Springs (21,085 obyv.) a pak Lead
viNe (12,455 obyv.).-

V Colorado zije asi ye 1-1 mistech 150 ceskfrch rodin; z nich 56 usazeno je 
v krasnem a zdravem mestc Denver. 

Prnlim Cechem, jenz do mesta toho pl'isel, byl Libor Alois Slesinger. 
Usadil se tam r. 1865., ac jiz r. 1860. do Coiorado byl zayltal. Zeml'el tam 26. 
Unora 1893. (viz: Cechoye ye meste Omaha). 

Spolky jsou v Denver clYa: :Had "Denver" (Z. C. B. J.) a "Cecho-Slovan
sky zabaynf' podpurnf' spolek." -

Kato1. kraja1ll1 nejvlce jensazeno y Pueblo, asi 70 hlav, 0 nez se stara P. 
Vojtech Blahnik, O. S. B. 

Take vetSi pocet krajanfl je ve Fleming~ a nekolik rodin sidli y Calhan, 
Georgetown. HuxtU111 a Rockford. Tito krajane, roztronseni y nepatrnem poctu 
ve vzdaIen~'ch od sebe mistech, brzy zanikaji v mofi nal'oda americkeho temer 
bez pamatk~'.~ 

---------0---------

FLORIDA. 

Stat Florida, zvanfr tak pro 111nozstvl a krasu kvetin~ jest nejjiho\'ychod
nejsim statem Unie. Poloostroy tento pl'ijat byl do Unie jako stat 3. brezna r. 
1845. Hranici na seyeru s Alabamou a Georgii. na vfrchode s Atlantick:frm ocea
nem, na jihu a zapade s Atlantickf'm oceant'm a zaliyem :JlexickS'm. ~Iefi 
58,680 ctYerecnrch mil (54,240 mil zeme, -1.±-!0 mil vod~') a rozdelen je na -15 
okresiL Roku 1900. mel 528,542 obyvatele. 

XejvetSim mestem je Jacksonville, jez ma 28,429 obyv., a nejstarslm me
stem Floridy a Spojen:f'ch Stati'! je 8t. .A.ngustine, ktere cit<l -1~272 obyvatele. 

Ye Floride zije asi ] 2 az 20 eeski'ch rodin. -

---------0---------
STAT GEORGIA. 

Georgia jest jeden z pi'lvodnich 1:3 stattl Unie. lIranici 11a severu s Xorth 
Carolinou a statem Tennessee~ na severovf'chode se South Carolinou, od nlz se 
deli rekon Sa Yanon, na jihovf'chode s A tlantirkf'm oceanem, na jihn s Floridou 
a na zapade s Alabamou. Plocha je v.nllel·ena na 59,475 ctverecnlch mil (58,980 
mil zeme, 495 mil yody). Stat tento je rozdelen na 137 okreSll a rna 2,216,331 
obyvatel. Hlaynim a nejvetSim mestem ,je .Atlanta (89,872 obyv.). 

Y Georgii jsou usazeny asi ctyry eeske rodiny v meste Savannah (mat' 
54,2-14 obyvatele), a llekolik roc1in ceskf'ch zije ,'e mestc Columbus a Hartwell. 

---------,0---------
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STA IDAHO.

Idaho zízeno jako území r. 1863. ; vadno jako stát do Unie 3. ervence
1890. Hranií na severu s Britickou Columbií, na východ s Montanou a

iWyomingem, na jihu se státy Utah a Nevada, na západ pak s Oregonem a

Washingtonem. Mí 84,800 tvereních mil (84,290 mil zem, 510 mil vody) a

má 161, 772 obyv. Rozdleno je na 21 okres.

V Idaho, pokud nám známo, jsou usazeny eské rodiny ve mstech Lewis-

ton, Moscow, Bonners Ferry, Filer, Fraser, Salmon a Southwick. Nejvíce e-
ch, a to katolických, usazeno je v Lewiston, kdež jich je pes 170 osob. V ce-

lém státu žije na 350 ech.

P. BDA HORSAK, O. S. B.

proessor v kolleji sv. Josefa v Covington, La.

STÁT INDIÁNA.

Indiána byla zízena jako území 7. kvtna 1800. a vadna jako stát do
Unie 11. prosince 1816. Mí 36,350 tvereních mil (35,910 mil zem a 440 mil

vody) a rozdlena je na 92 okres. Mla r. 1900. 2,516,462 obyvatele. Hranií
na severu s jezerem a státem Michiganem, na jihu s Kentucky, na východ s

Ohio a na západ se státem Illinois.

Ve státu tom žije na 18 místech pes 400 eských rodin. Tak žije ve m-
st Terre Haute, v okresu Vigo, 15 eských rodin ; ve mst Logansport, v okre-

su Cass asi 7 eských rodin ; ve hlavním a nejvtším mst Indianapolis (169,164

obyvatele) v okresu Marion, 8 esk3'eh rodin; v okresu Lake 40 eských rodin;

v okresu Jasper 12 eských rodin a v okresích Starke a Pulaski pes 200 eských
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STAT IDAHO. 

Idaho zrIzeno jako uzemi r. 1863.; vradeno jako shIt do Unie 3. cervence 
1890. Hranici na severu s Britickou Columbii, na vychode s ~Iontanou a 
,Wyomingem, na jihu se sUi.ty Utah a Nevada, na zapade pak s Oregonem a 
Washingtonem. ~leri 84,800 ctverecnich mil (84,290 mil zeme, 510 mil vody) a 
rna 161, 772 obyv. Rozdeleno je na 21 okresi'1. 

V Idaho, pokud nam znamo, jsou usazeny ceske rodiny ve mestech Lewis
ton, :Moscow, Bonners Ferry, Filer, Fraser, Salmon a Southwick. Nejvlce Ce
chu, a to katolickych, usazeno je v Lewiston, kdez jich je pres 170 osob. V ce
lem statu zije na 350 Cechu. 

p, BEDA HORSAK, O. S. B. 
profes~ol' v koUeji sv. Jo~era v Coyington, La. 

STAT INDIANA. 

Indiana byla zrIzena jako uzemi 7. kvetna 1800. a vradena jako stat do 
Unie 11. prosince 1816. l\ierI 36,350 ctverecnlch mil (35,910 mil zeme a 440 mi~ 
vody) a rozd(Hena je na 92 okresiL )Iela r. 1900. 2,516,462 obyvatele. Hranici 
na severu s jezerem a statem l\Iichiganem, na jihu s Kentucky, na vychode s 
Ohio a na zapade se statem Illinois. 

Ve statu tom zije na 18 mistech pres 400 ceskych rodin. Tak zije ve me
ste Terre Haute, v okresu Vigo, 15 cesk~Tch rodin; ve meste Logansport, v okre
su Cass asi 7 ceskych rodin; ve hlavnim a nejvetsim meste Indianapolis (169,164 
obyvatele) v okresu.l\larion, S cesk~'ch roclin; Y okresu Lake 40 ceskych rodin; 
v okresu Jasper 12 ceskych rodin a v okresich Starke a Pulaski pr€s 200 ceskych 

I 
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rodin. Rodiny ty žijí v okolí msteka North Judson, Vicksburg, Vineennes,

Winamac, St. Pierre anebo Post Office St. Pierre, Crown Point, Diamond, Me-
daryville, Rensselaer a vesniek Toto, Eng-lish Lake a Denham.

První echové pišli do Indiány r, 1874. a to ze stát Minnesota a Illinois

a usadili se ve msteku North Judson, Jsou to: Pr, J, Konopásek, Jan Ca-

pouch, Matj Budka, Petr Hlavín a Ant, J. Lintz, jemuž náleží tetina zadluže-

ných eských farem v okresích Starke a Pulaski,

Ve msteku North Judson je eský pivovar, nkolik hostinc a katol.

kostel, který postavili eši s Poláky spolen. O eském spoleenském ruchu
není tam potuchy, —

o

STÁT KENTUCKY.

Byl utvoen z jedné á^ti Virginií a vadn jako stát do Unie 1. ervna
1792, ]\Ií 40.-100 tvereních mil (40,000 mil zem a 400 mil vody) a rozdlen

je na 119 okres. Hranií na severozápad a severu s ekou Ohio, která tvoí
hranice se státy Illinois, Indiána a Ohio, na východ s West Virginií a Virginií,

od nichž je oddlen ekou Sandy a pohoím Cumberland, na jihu s Tennessee a

na západ s Missouri, od nhož jej dlí veletok Mississippi. Stát Kentucky má
2,147,174 obyvatele.

eských rodin žije ve státu jen asi 15 a sice ve mst Louisville, které má
204,731 obyv., 6 eských rodin, ve mst Frajikfort asi 3 eské rodiny, ve mst
Newport 4 eské rodiny a ve mst Lexington 2 eské rodiny. —

o

STÁT LOUISIANA,

Stát tento nazván tak ku cti francouzského krále Ludvíka XIV, Hranií
na severu s Arkansasem a Mississippi, na východ s Mexickým zálivem a Missis-

sippi, na jihu s Mexickým zálivem a na západ s Texasem, Mí 48,720 tve-
reních mil (45,420 mil zem a 3,300 mil vody) a rozdlen je na 59 okres. Má
1,381,625 obyvatel. Nejvtším mstem je New Orleans, nejvtší na svt trži-

št na bavlnu, jež má 287,104 obyvatele.

eských rodin ve mst tom žije asi 23, —
Ve stát tom žijí 3 eští ádoví knží a sice : v New Orleans P. Oscar Wo-

eet, jenž patí k jesuitm, P. Vojtch Svrek, O. S, B. a P. Bda Horsák, O. S. B.

Oba tito poslední psobí jako professoi v kolleji sv. Josefa v Covington, La.

o

STÁT MISSISSIPPI.

Mississippi jest jeden z jihozápadních stát Unie, do níž byl 10. prosince

r, 1817. vadn. Hranií na severu se státem Tennessee, na východ s Alaba-

mou, na jihu s Louisianou a Mexickým zálivem a na západ s Arkansasem a

Louisianou. Mí 46,810 tvereních mil (46,340 mil zem a 470 mil vody) a

je rozdlen na 76 okres. Obyvatel má 1,551,270. Nejvtším mstem je Vicks-

burg (14,834 obyv,),

6 eských rodin žije v mst Scranton, v okresu Jackson. —
o
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rodin. Rodiny ty ziji v okoli mestecka North Judson, Vicksburg, Vincennes, 
Winamac, St. Pierre anebo Post Office St. Pierre, Crown Point, Diamond, :1\1e
daryville~ Rensselaer a vesnicek Toto, English Lake a Denham. 

Prvni Cechove prisli do Indiany r. 187-!. a to ze statu Minnesota a Illinois 
a usadili se ve mestecku North Judson. Jsou to: Fr. J. Konopasek, Jan Ca
pouch, ~Iatej Budka, Petr Hhtvin a Ant. J. Lintz, jemuz naIezi tfetina zadluZe
nych cesh-ych farem v okresich Starke a Pulaski. 

Ve mestecku North Judson je cesk)' pivovar, nekolik hostincu a katol. 
kostel, ktery postavili Cesi s Pdlaky spolecne. 0 ceskem spolecenskem ruchu 
neni tam potuchy. -

---------0---------
STAT KENTUCKY. 

Byl utvoren z jedne casti Yirginii a vfaden jako stat do Unie 1. cervna 
1792. MeN 40~400 ctverecnich mil (40.000 mil zeme a 400 mil yody) a rozdelen 
je na 119 okresl1. Hranici na severoza,pade a seyeru s fekon Ohio, ktera tvoH 
hranice se statr Illinois, Indiana a Ohio, na y)'chode s ,Vest Virginil a Virginii, 
od nichz je oddelen fekou Sandy a pohoHm Cumberland, na jihu s Tennessee a 
na zapade s ~Iissouri, od nellOz jej deli veletok l\Iississippi. Stat Kentucky rna 
2,147,174 obyvatele. 

CeskS'ch rodin zije ve statu jen asi 15 a sice ve meste Louisville, ktere rna 
204,731 obyv., 6 ceskych rodin, ve meste Frankfort asi 3 ceske rodiny, ve meste 
Newport 4 ceske rodiny a ve meste Lexington 2 ceske rodiny. -

---------o~-------

STAT LOUISIANA. 

Stat tento naZyan tak kn cti francouzskeho krale Ludvika XIV. Ifranici 
na severu s Arkansasem a ~Iississippi, na v}'choc1e s ~IexickS'm zalivem a l\'lissis
sippi, na jihu s :JIexickym zaIivem a na za.pade s Texasem. :ThIeri 48,720 ctve
recnich mil (-!5,420 mil zeme a 3,300 mil vody) a rozdelen je na 59 okresl1. l\ia 
1,381~625 obyvatehl. )Jejvetsim mestem je New Orleans, nejvetsi na svete trii
ste na bavlnu, jez rna 287,104 obyvatele. 

CeskS'ch rodin ve meste tom zije asi 23. -
Ve state tom ziji 3 cesti fadoyi knezi a sice: v Xe,v Orleans P. Oscar Wo

eet, jenz patH k jesnitl1ll1, P. Vojtech Svrcek, O. S. B. a.P. Becla Horsak, O. S. B. 
Oba tito posleclni P1lsobi jako professofi v kol']eji sv. J osefa v Covington, La. 

---------0---------
STAT lVllSSISSIPPI. 

l\[ississippi jest jeden z jihozapaclnich statu Unie, do ni2 byl 10. prosince 
r. 1817. vraden. Hranici na seyeru se statem Tennessee, na vychode s Alaba
mou, na jihu s Louisianon a ~Ie:xickS'm zalivem a na zapade s Arkansasem a 
Louisianou. l\Ieri 46,810 ctverecnich mil (46,340 mil zeme a 470 mil vody) a 
je rozdelen na 76 okresu. Obyvatelu rna 1,551,270. ~ejyetsim mcstem je Vicks
burg (14,834 obyv.). 

6 cesk$rch rodin zije v meste Scranton, v okresu Jackson. -

--------~o---------
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STÁT MONTANA.

Zízena jako území 26. kvtna 1864., vadna jako stát do Unie 8, listo-

padu 1889. Hranií na severu s Kanadou, na východ s Dakotou, na jihu s Ida-

hem a Wyomingem a západn s Idahem. Mí 146,080 tver. mil (145,310 mil

zem a 770 mil vody). Rozdlena je na 24 okres. Mla r. 1900. 243,329 oby-

vatel. Západní ást' je hornatá (Rocky Mountains), ostatní ást' pahorkovitá.

eských rodin v Montan je na 60 a sice : ve Fort Shaw, v okresu Cas-

cade; ve mst Bozeman a Timberlin, v okresu Gallatin; ve mst Helena (10,-

770), kde mli ješt roku 1890. Jos. Horský pivovar a Karel Rynda hotel; ve

mst Butte (30,470 obyv, ) a v Anakonda- (9,453 obyvatele) ; ve mst Colum-

bia Falls, kdež je na 63 katol, ech ; v Denton, Kallispell, Stanford a Moore.

Katol. ech je v Montan na 150; ostatní jsou svobodomyslní.

Nkteré z tchto eských rodin pracují v dolech
;

jest totiž Montana vel-

mi bohatá na kovy. —
o •

STÁT NEVADA.

Zízena jako území 2. bezna 1861., vadna jako stát do Unie 31. íjna

1864. Hranií na severu s Oregonem a Idahem, na východ se státem Utah a

Arizonou a na jihu a západ s Californií. Mí 110,700 tver. mil (109,740 mil

zem, 960 mil vody). Má 14 okres a 42,335 obyvatel. Nejvtším mstem je

Reno (4500 obyvatel) a hlavním mstem je Carson City, jež má 2,100 obyv.

V Nevad, kde dolování kov jest dosti výnosné, echoslované snad ani

usazeni nejsou. —

uzemí NEW MEXICO.

New Mexico zízeno bylo jako území v záí r. 1850. Hranií na severu s

Coloradem, na východ s Texasem, na jihu s Mexicem a Texasem a na západ
s Arizonou. Mí 122,580 tver. mil (122,460 mil zem, 120 mil vody). Má
19 okres a 195,310 obyvatel.

V tomto hornatém území usazeno je asi 10 eských rodin a to ve mstech
Santa Fé, jež má 5,603 obyvatele, v Albuquerque, v Melrose a msteku Ber-

nalillo. —

• STÁT NORTH CAROLINA.

North Carolina jest základním státem Unie. Mí 52,250 tvereních mil

(48,580 mil zem a 3,670 mil vody). Má 96 okres. Roku 1900. mla 1,893,810

obyratel. Nejvtším mstem je Wilmington (20,976 obyv.).

Hranií na severu s Virginií, na východ s Atlantickým oceánem, na jihu

se South Carolinou a na západ s Tennesseem.

echové ve státu tom nejsou.

Jan Habenicht. — Djiny echv Amer.
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STAT MONTANA. 

Zfizena jako uzemi 26. kvetna 1864., vradena jako stat do Unie 8. listo· 
padu 1889. Hranici na severu s Kanadon, na vfrchode s Dakotou, na jihu s Ida· 
bern a Wyomingem a zapadne s Idahem. l\Iefi 146,080 ctver. mil (145,310 mil 
zeme a 770 mil vody). RozdiHena je na 24 OkreSll. :Mela r. 1900. 243,329 oby· 
vatelfl. Zapadni cast' je hornata (Rocky l\Iountains), ostatni cast' pahorkovita. 

Ceskych rodin v l\Iontane je na 60 a sice: ve Fort Shaw, v okresu Cas· 
cade; ve meste Bozeman a Timberlin, v okresu Gallatin; ve meste Helena (10,· 
770), kde meli jeste roku 1890. Jos. Horsky pivovar a Karel Rynda hotel; ve 
meste Butte (30,470 obyv.) a v Anakonda· (9,453 obyvatele); ve meste Colum· 
bia Falls, kdez je na 63 katol. Cechu; v Denton, Kallispell, Stanford a l\ioore. 
Katol. Cechl1 je v l\Iontane na 150; ostatni jsou svobodomyslnL 

Nektere z techto ceskych roclin pracnji v dolech; jest totiz l\Iontana vel· 
mi bohata na kovy. -

---------0---------

STAT NEVADA. 

Zrizena jako uzemi 2. brezna 1861., vradena jako stat do Unie 31. fijna 
1864. Hranici na seYeru s Oregonem a Idahem, na vYchode se statem Utah a 
Arizonon a na jihn a zapade s Californii. l\Iefi 110,700 ctver. mil (109,740 mil 
zeme, 960 mil yody). l\Ia 14 okresu a 42,335 obyvateill. Nejvetsim mestem je 
Reno (4500 obyyatelu) a hlavnim mestell1 je Carson City, jez ma 2,100 obyv. 

V Nevade, kde dolov{mi kovu jest dosti vynosne, Cechoslovane snad ani 
usazeni nejson. -

---------0---------

UZEMI NEW MEXICO. 

Ne,,' l\Iexico zfizeno bylo jako uzemi Y zafi r. 1850. Hl'anici na severn s 
Coloradem, na v)'rchode s Texasem, na jihn s :iUexicem a Texasem a na zapade 
s Arizonon. l\Iefi 122,580 ctver. mil (122,460 mil zeme, 120 mil vody). l\{a 
19 okresu a 195,310 obyvatell1. 

V tomto hornatem {lzemi usazeno je asi 10 ceskych rodin a to ve mestech 
Santa Fe, jez m:i 5,603 obyvatele, v Albuquerque, v Melrose a mestecku Ber· 
nalillo. -

---------0--------

. STAT NORTH CAROLINA: 

North Carolina jest zakladnim statem Unie. l\lefi 52,250 ctverecnich mil 
(48,580 mil zeme a 3,670 mil yody). lUa 96 OkreSll. Roku 1900. mela 1,893,810 
obyvatelu. N ejvetsim mestem je Wilmington (20,976 obyv.). 

Hranici na severu s Virginii, na vychode s Atlantickym oceanem, na jihn 
se South Carolinou a na zapade s Tennesseem. 

Cechove ve statu tom nejsou. 

--------~o--------~ 
Jan Habenicht. - D~jiny CecM.v Amer. 
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STÁT OREGON.

Uzemí zízeno 14. srpna 1848.. vadno jako stát do Unie 14. února 1859.

Hranií na severu se státem Washuiirtun, na západ s Pacifickým oceánem, na

jihu s Caliornií a NV-vadou a na východ s Idahem. Mí 96,030 tver. mil

(94,560 miJ zei.ié, 1,470 mil vody). Má 33 okres. Ml r. 1900. 413,536 oby-

vatel.

eských rodin usazeno je v Oregonu pes 150. Asi 25 rodin je ve mst
Portland (má 90,426 obyvatel), 2 rodiny ve mst Oregon City, 9 v mst The
Dallas, 6 ve irstekn Comelius, 10 v HiUsboro, ve mst Scio je celkem na 60

rodin, vtšinou katolických. Dále jsou krajané usazeni ve mstech: Coburg,

Jeffersoii, Philomath a Scappose. Katol. krajan je v tomto stát pes 450.

SOUTH CAROLINA.

South Carolina je zakládajícím státem Unie. Hranií na s^;veru s North

Carolinou, záp. s Georgií, východn a jižn s Atlantickým oceánem. Mí 30,-

570 tver. mil (30,170 mil zem, 400 mil vody). Má 35 okres. Mla r. 1900.

1,340,316 obyv.

eských rodin je ve státu tom osm a to ve mst Pelzer a okolí, okres

Anderson. Pišli tam v létech osmdesátých. —

STA TENNESSEE

byl vadn jako stát do Unie 1. ervna 1796. Hranií na severu s Kentucky <

Virginií, východn s North Carolinou, jižn s Georgií, Alabamou a Mississipp.i

a západn s Arkansasem. Mí 42,050 mil (41,750 mil zem, 300 mil vod^
'

Okre.< uá 96. Obyvatel ml r. 1900. 2, 020,616. Nejvtším mstem je Nash-

ville, ji, má 80,865 obyv., a kdež žije asi 20 ech. —

STÁT UTAH.

Zízen jako území 9. záí 1850. Jako stát vadn do Unie 9. záí 1896.

Mormoni, pod vedením Brighama Younga, usadili se tam r. 1847. Hranií na

severu s Idahem a Wyomingem ,v3'"chodn s Coloradem, západn s Nevadou a

jižn s Arizonou. Mí 84,970 tvereních mil (82,190 mil zem, 2,780 mil vody).

Okres má 27. Obyvatel ml r. 1900. 276,749. Nejvtším a hlavním mstem je

Salt Lake City. V mst tomto žije jen nkolik málo eských rodin a v ostat-

.iira stát sotva njaká eská rodina se usadila. —

STÁT WASHINGTON.

Zízen jako území 2. bezna 1853. Vadn jako stát do Unie 11. listopadu

1889. Hranií na severu s Canadou. východn s Idahem, jižn s Oregonem a zá-

padn s Tichým moem. Mí 69,180 tver. mil (66,880 mil zem, 2,300 mil vo-

dy). Okres má 35. Obyvatel ml r. 1900. 518,103.
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STAIr OREGON. 

Uzemi zfizeno 14. srpna 1848.. vradeno jako shit do Unie 14. Unora 1859. 
Hranici na severu sp :51c1tern 'V(l~h i!1lpUn, na zapade s Pacifickym oceanem, na 
jilin s Californil a ~f'\ adou a na vychode s Idahem. :Mefl 96,030 ctver. mil 
(94,560 mil Ze1,](\, 1,4;0 mil vody). 1\1a 33 okresu. 1\1el r. 1900. 413,536 oby
vatelu. 

Ceskych rodin usazeno je v Oregonn pres 150. Asi 25 rodin je ve meste 
Portland (mat' 90,426 obyvatelu), 2 roc1iny ve meste Oregon City, 9 v meste The 
Dallas, 6 ve lrestecku Cornelius, 10 v Hillsboro, ve meste Scio je celkem na 60 
rodin, vetsinou katolickfrch. Dale json krajane usazeni ve mestech: Coburg, 
J effersoll, Philomath a Scappose. Katol. krajam1 je v tomto state pres 450. 

---------0---------
SOUTH CAROLINA. 

South Carolina je zakladajicim statem Unie. Hranici na s~!veru s ~orth 
Carolinon, zap. s Georgi}, vychodne a jizne s Atlantickym oceanem. ~Ier1 30,-
570 ctver. mil (30,170 mil zeme, 400 mil voc1y). 1\[a 35 okresu. ~Iela r. 1900. 
1,340,316 obyv. 

Ceskych rodin je ve statu tom osm a to ve meste PelLer a ok01l, okres 
Anderson. Pfisli tam v letech osmdesatych. -

---------0---------
STAT TENNESSEE 

byl vraden jako stat do Unie 1. cervna 1796. HraniCi na severn s Kentud-:y I 

Virginii, vychodne s North Carolinon, jizne s Georgii, Alabamou a ~Iissis:si pp.l 
::l zapaclne s Arkansasem. 1\HiH 42,050 mil (41,750 mil zeme, 300 mil vod, . 
Okre~i'l r,a 96. Obyvatelu mel r. 1900. 2, 020,616. Nejvetsim mestem je ~afSh· 
ville, JCL.. rna 80,865 obyv., a kc1ez zije asi 20 Cechu. -

---------0---------
STAT UTAH. 

Zrizen jako llzemi 9. zafi 1850. J ako stat vraden do Unie 9. zarl 1896. 
~rormoni, poc1 vedenim Brighama Yonnga, usadili se tam r. 1847. Hranicl na 
severn s Idahem a Wyomingem ,vychoc1ne s Coloradem, zapadne s Nevadon a 
jizne s Arizonou. 1\Iefi 8(970 ctverecnich mil (82,190 mil zeme, 2,780 mil vody). 
Okresu rna 27. Obyvatelu mel r. 1900. 276,749. Nejvetslm a hlavnim mestem je 
SHIt Lake City. V meste tomto zije jen nekolik malo ceskych roc1in a v ostat
.dm state sotva nejaka ceska roc1ina se usadila. :-

--------0---------
STAT WASHINGTON. 

Zfizen jako uzemi 2. brezna 1853. Vraden jako stat do Unie 11. listopadn 
1889. Hranici na severn s Canac1on. vf'chodne s Idahem, jizne s Oregon em a za
padne s Tichym morem. ]\Ief! 69,180 ctver. mil (66,880 mil zeme, 2,300 mil vo
dy). Okresu rna 35. Obyvatel mel r. 1900. 518,103. 
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eských rodin ve státu tom je jist pes 200. Zvlášt v posledních letech

se tam hojn usazují. Ve mst Seattle, jež má 80,671 obyvatel, je asi 20 e-
ských rodin; v Tacom, která ítá 37,714 obyv.—12 rodin; ve mst Spokane,

jež má 36,848 obyv.—6 rodin; v Olympii (4,082 obyv.)—6 rodin; v okolí m-
steka Kent, v okresu King—5 rodin ; v okresu Lewis, v okolí msta Chehalis—
8 rodin ; na blízku msteka Sprague 4 rodiny ; ve msteku Yakim, v okresu

téhož jména, 4 eské rodiny a ve msteku South Bend, v okresu Pacific—

4

rodiny.

V poslední dob sthuje se znaný poet ech do msta Odsy a okolí,

kdež je na 110 katol. ech; znaný poet našich krajan je též ve mst Ro-

salia, Cosmopolis, Aberdeen; mén pak ve mstech: Edmonds, Forest, Napa-
vine, Pnyallup, Snohomish a v jejich okolí.

STÁT WYOMING.

Jako území zízen 25. ervence 1868., vadn jako stát do Unie 10. ervna
1890. Hranií na severu s Montanou, východn se South Dakotou a Nebraskou,

jižn se státem Utah a Coloradem a západn s Idahem. Mí 97,890 tver. mil

(97,575 mil zem, 315 mil vody). Okres má 14. Obyvatel ml r. 1900. 92,531.

Hlavním a nejvtším mstem je Cheyenne, kde žije asi 5 eských rodin. —
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Ceskfrch rodin ve statu tom je jiste pres 200. Zvl{lste v poslednich letech 
se tam hojne usazuji. Ve meste Seattle, jez rna 80,671 obyvatelu, je asi 20 ce
skych rodiu; v Tacome, ktera cita 37,714 0~yv.-12 rodin; ve meste Spokane, 
jez ma 36,848 obyv.-6 rodin; v Olympii (4,082 obyv.)-6 rodin; v okoli me
stecka Kent, v okresu King-5 rodin; v okresu Lewis, v okoH mesta Chehalis-
8 rodin; na bHzku mestecka Sprague 4 rodiny; ve mestecku Yakime, v okresu 
tehoz jmena, 4 ceske rodiny a ve mestecku South Bend, Y okresu Pacific-4 
rodiny. 

V posledni dobe stehuje se znacnS' pocet Cechll do mesta Odesy a okoli, 
kdez je na 110 katol. Cechu; znacnfr pocet nasich krajanu je tez ve meste Ro
salia, Cosmopolis, Aberdeen; nH~ne pal\: ve mestech: Edmonds, Forest, Napa
vine, Pnyallup, Snohomish a v jejich okoli. 

-------0---------
STAT WYOMING. 

Jako uzerni zrlzen 25. cervence 1868., vracU~n jako stat do Unie 10. eervna 
1890. Hranici na severu s l\Iontanou., vychodne se South Dakotou a Xebraskou, 
jizne se statem Utah a Coloradem a zapadne s Idahem. l\Ieri 97,890 ctver. mil 
(97,575 mil zeme, 315 mil vody). Okresu rna 14. Obyvatel mel r. 1900. 92,531. 
IDavnim a nejvetsim mestem je Cheyenne, kde zije asi 5 ceskych rodin. -

---------0--------
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echové ve mst Chicagu a ve státu Illinois.

Stát Illinois jest jeden ze stedních stát Unie. Byl k ní pipojen r. 1818.

Na severu hranií s Wisconsinem, na severovýchod s jezerem Michigan, na vý-

chod se státem Indiána, od níž je oddlen ekou Wabash, na jihovýchod a jihu

s Kentucky, na západ s Missouri a lowou, od nichž je oddlen ekou Mississippi.

Plocha jeho mí 56,650 tvereních mil a ve 107 okresích žije pes 4,821,550

obyv,

echové ve mst Chicagn.

První zempisná zpráva o tomto novém divu svta vyskytuje se v map
vydané r. 1683. v Quebecku v Kanad, kterou nakreslil francouzský jesuita mis-

sioná P. Jaques Marquette ; tam nalézá se v místech dnešního Chicaga pevnst-

ke Chicagou. Založili ji Francouzové, ale opustili ji, když Kanada francouzskou

vlá..iou postoupena byla Anglii. Nejprve pišli do území, na nmž nyní leží m-
sto Chicago, jesuitský missioná P. Jaques Marquette a Ludvík Joliet a to roku

1673.

Joliet, který se narodil roku 1645. v Quebecku z francouzských rodi,
vydal se totiž se zmínným missionáem, který byl pedstaveným missie sv.

Ignáce (nedaleko nynjšího msteka Mackinaw v severní ásti státu Michigan)

na výzkumnou cestu po ece Mississippi až v místa, kde eka Ohio vtéká do Mis-

sissippi
—

"Otce ek." Na zpátení cest po Mississippi zaboili pak oba cesto-

vatelé do eky Illinoisu. Na blízku nynjšího msta Peoria ve státu Illinois vy-

stoupili na beh a v prvodu Indián vydali se komo na cestu k jezeru michi-

ganskému. V srpnu zmínného roku octli se v místech, kde dnes trní "Králo-

vna západu." Zdrželi se však v pustých tch koninách pouze týden
;

po té

vrátili se do Michiganu.

Roku 1679, dne 1. listopadu pibyl do území toho slavný francouzský ce-

stovatel Robert de la Salle, prvý to Evropan, kterému podailo se po proudu

mississippském dostati se až do zálivu mexického. Do r. 1759. bylo pak v ny-

njším stát Illinois a v ostatních francouzských osadách v severo-západní ásti

Ameriky pt ddin. Po bitv u Quebecku dne 13. záí r. 1759. ztratila však

Francie nejenom ;^anadu, nýbrž i všechna území, rozkládající se kolem jezer Mi-

chigan, Erie, Huron, Superior a Ontario a území, rozkládající se po obou bezích

Ceohove ve mssts Chioagu a ve statu Illinois. 
--------~o---------

Stat Illinois jest jeden ze strednich statu Unie. Byl k ni pripojen r. 1818. 
Na severu hraniei s Wisconsinem, na severovychode s jezerem IHichigan, na vy
chode se statem Indiana, od niz je oddelen rekou Wabash, na jihovychode a jihu 
s Kentucky, na zapade s Missouri a Iowou, od nichz je oddelen rekou 1\lississippi. 
Plocha jeho meri 56,650 etverecnich mil a ve 107 okresich zije pres 4,821,550 
obyv. 

Cechove ve meste Chicagu. 
Prvni zemepisna zprava 0 tomto novem divu sveta vyskytuje se v mape 

vydane r. 1683. v' Quebecku v Kanade, kterou nakresIiI francouzsky jesuita mis
sionar P. Jaques 1\1arquette; tam naleza se v mistech dnesniho Chicaga pevnust
k2 Chicagou. Zalozili ji Francouzove, ale opustiIi ji, kdyz Kanada francouzskou 
vHi .. iou postoupena byla Anglii. Nejprve prisli do uzemi, na nemz nyni lezi me
sto Chicago, jesuitsky missiomif P. Jaques l\larquette a Ludvik Joliet a to roku 
1£,3. 

Joliet, ktery se narodil rokn 1645. v Quebeckn z francouzskych rodicu, 
vydal se totiz se zminenym missionarem, ktery byl predstavenym missie sv. 
Ignace (nedaleko nynejsllo mestecka 1\1ackinaw v severni casti statu 1\1:ichigan) 
na vyzkumnou cestupo rece 1\1ississippi az v mista, kde reka Ohio vteka do l\1is
sissippi-"Otce rek." Na zpateeni ceste po Mississippi zabocili pak oba cesto
vatele do reky Illinoisu. Na bHzku nynejsiho mesta Peoria ve statu Illinois vy
stoupili na breh a v pruvodu Indianu vydali se konmo na cestu k jezeru michi
ganskemu. V srpnu zmineneho roku octli se v mistech, kde dnes truni "Kralo
vna zapadu." ZdrZeli se vsak v pustych tech koneinach pouze tyden; po te 
vratili se do Michiganu. 

Roku 1679. dne 1. listopadu pribyl do uzemi toho slavny francouzsky ce
stovatel Robert de la Salle, prvy to Evropan, kteremu podafilo se po proudu 
mississippskem dostati se az do zalivu mexickeho. Do r. 1759. bylo pak v ny
nejsim state Illinois a v ostatnich francouzsk)'ch osadach v severo-zapadni casti 
Ameriky pet dedin. Po bitve u Quebecku dne 13. zarI r. 1759. ztratila vsak 
Francie nejenom J}anadu, nybrZ i vsechna uzemi, rozkladajici se kolem jezer 1\1i
chigan, Erie, Huron, Superior a Ontario a uzemi, rozkladajici se po obou brezich 
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Mississippi až k zálivu mexickému. Anglie pak vládla v Illinoisu až do roku

1779. V roce tom porazil však Jií Rogers Clark Angliany a vypudil je z Illi-

noisu. Téhož roku bylo úmezí illinoiské pipojeno právn k Virginii, r. 1783.

pak podízeno pravomoci Spojených Stát, r. 1809. stalo se territoriem a 3. pro-

since r. 1818. státem.

Prvním osadníkem Chicaga byl mulat Jean Baptist Point de Saible, jenž

r. 1776. u eky Chicago zbudoval si chatr. Vedl dosti výnosný obchod s kože-

šinami, udržuje obchodní styky s tehdejší obchodní stanicí, nynjším velkom-
stem Detroit, ve státu Michigan.

Saible byl prý hezký a píjemný muž, jenž však pohíchu oddal se pozd-

ji pití lihovin. Roku 1796. vzdal se, jsa už dosti zámožným, svého obchodu a od-

sthoval se do neznámých konin, takže není možno zjistiti, kdy, kde a jak

zemel. Srubu jeho i se skladištm, které si též sám vystavl, ujal se francouz-

ský kupec Jean Le Mai, který však už roku 1804. majetek svj prodal Janu

Kinzie-mu. Nesmíme však mlením pominouti, že obchod s kožešinami nebyl tam

tehdy tak rozsáhlý, jak v Mehvariku (nynjším velkomst Milwaukee) ve státu

Wiseonsin a v St. Joseph ve státu Michigan. Jen málo kožešník picházelo

tam od Indián kupovat kožešiny. Svrchu eeného roku vystavla vláda Spoj.

Stát poblíže výtoku eky Chicago pevnstku Dearborn ; v téže dob pebývali

mezi ekou Chicago a Desplaines krom pti rodin bloch a nkolika voják
pouze Indiáni. Roku 1809. bylo však již v území Illinois 12,282 obyvatele. Z
pevnstky Dearborn odešla pak posádka 15. srpna r. 1812.

V roce tom vypukla totiž válka mezi Anglií a Spoj. Státy . Vojáci posád-

ky té a s ní se ubírající osadníci byli však v den odchodu, na blízku pevnstky,

tam, kde dnes Prairie a Indiána avenue se kižují, pti sty rudochy pepadeni a

39 muž. 2 ženy a 12 dtí bylo pobito. Tvrz Indiáni zniili.

Roku 1816. pevnstka ta obnovena. Tehdy vymovali rudoši kože-

šiny nejradji za koalku a nesvdomití kupci šidili opilé Indiány, jak jen mohli.

Kraj byl tenkráte ovšem holý a pustý, nekonené prairie šíily se na všechny

strany. ]\Iálo jen strom skytalo obyvatelm skrovného stínu, a jedin strana

východní byla vábnjší, nebo tam nepokojné vlny obrovského jezera michigan-

ského omývaly behy nehostinného kraje, jenž zdál se odsouzen k vné nein-

nosti. A východní strana ta stala se základem velikosti msta. Kras pírod-

ních tu ovšem nebylo, ale jakmile americký západ poal mohutnti, rázem obje-

vila se dležitost' polohy, již celý etz velkolepých jezer otevírá cestu na vše-

chny strany a kteráž jest takka pirozeným ústedním ohniskem všeho vzá-

jemného ruchu západu s východem a severu s jihem.

Roku 1831. bylo tu teprve mimo pevnostní posádky jen 12 rodin; dnes

však jest Chicago po New Yorku nejlidnatjším americkým mstem!—Další

vývoj Chicaga byl krátce tento: V dubnu r. 1832. chodilo do školy 12 dítek.

Školní místnost' byla v konírn Richarda S. Hamiltona. V ervnu r. 1833. mlo
Chicago již 550 obyvatel. Téhož roku 26. listopadu vyšlo prvé íslo novin a to

"Democrat."

Roku 1835. mlo Chicago 3,265 obyvatel a 395 dom, 4 skladišt, 29 ob-

chod se stížním zbožím, 19 kupeckých neb koenáských krám, 5 kamná-
ských obchod, 3 lékárny, 19 hospod, 26 obchod s plodinami, 5 léka a pohrí-
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l\i(ississippi az k zalivu mexickemu. Anglie pak vladla v Illinoisu az do roku 
1779. V roce tom porazil vsak Jifi Rogers Clark Anglicany a vypudil je z Illi
noisu. Tehoz roku brIo umezi illinoiske pripojeno pravne k Virginii, r. 1783. 
pak podfizeno pravomoci Spojenych Statu, r. 1809. stalo se territoriem a 3. pro
since r. 1818. statem. 

Prvnim osadnlkem Chicaga byl mulat Jean Baptist Point de Saible, jenz 
r. 1776. u reky Chicago zbudoval si chatrc. Vedl dosti vynosny obchod s koze
sinami, udrZuje obchodni styky s tehdejsl obchodni stanicI, nynejsim velkome
stem Detroit, ve statu l\i(ichigan. 

Saible byl prSr hezkS' a pfijemny muz, jenz vsak pohffchu oddal se pozde
ji piti lihovin. Roku 1796. vzdal se, jsa lIZ closti zamoznym, sveho obchodu a od
stehoval se do neznamych koncin, takze neni mozno zjistiti, kdy, kde a jak 
zemrel. Srubu jeho i se skladistem, ktere si tez sam vystavel, ujal se francouz
sky kupec Jean Le l\lai, ktery vsak uz roku 1804. majetek svuj prodal Janu 
Kinzie-mn. Nesmlme vsak mlcenim pominonti, ze obchod s kozesinami nebyl tam 
tehdy tak rozsahl)', jak v:l\Ielwariku (nynejsim velkomeste l\Iilwaukee) ve statu 
'Visconsin a v St. Joseph ve statu l\i(ichigan. J en 111alo kozesniku prichazelo 
tam od Indiani'l kllpovat kozesiny. Svrchu recelleho roku vystavela vlada Spoj. 
Stati'l poblize vytoku reky Chicago pevni'lstku Dearborn; v teze dobe prebyvali 
mezi fekoll Chicago a Desplaines krome peti rodin belochi'l a nekolika vojaku 
pouze Indiani. Roku 1809. bylo vsak jiz v uzemi Illinois 12,282 obyvatele. Z 
peYDustky Dearborn ode~ila pak posadka 15. srpna r. 1812. 

Y roce tom vypukla totiz valka mezi Anglil a Spoj. Staty . Vojaci posad
ky te a s nl se nbirajici osadnici byli vsak v den odchodu, na bllzkn pevnustky, 
tam, kde dnes Prairie- a Indiana avenue se kfizuji, peti sty rndochy prep-adeni a 
39 muziL 2 zeny a 12 cletl b~'lo pobito. Tvrz Indiani znicili. 

Roku 1816. peynustka ta obnovena. Tehdy vymeiiovali rudosi koze
siny nejradeji za koralku a nesvedomiti kupci sidili opile Indiany, jak jen mohli. 
Kraj byl tenkrate ovsem holy a pustS', nekonecne prairie slrily se na vsechny 
strany. ~Ialo jen stromu skytalo obyvateli'l1n skrovneho stlnn, a jec1ine strana 
vf'chodni byla vabnejsi, nebot' tam nepokojne vlny obrovskeho jezera michigan
skeho omyvaly brehy nehostinneho kraje, jenz zdal se ods on zen k vecne necin
nosti. A vS'choc1ni strana ta stala se zakladem yelikosti mesta. Kras pfirod
nlch tu ovsem nebylo, ale jakmile americky zapac1 poCial mohlltneti, l'azem obje
vila se c1lllezitost' polohy, jiz celS' retez velkolepych jezer otevlra cestu na vse
chny strany a kteraz jest takfka pfirozellym ustfednim ohniskem vseho vza
jemneho ruchu zapadu s vychodem a severu s jihem. 

Roku 1831. bylo tn teprye mimo pevnostni posadky jen 12 rodin; dnes 
v;ak jest Chicago po ~ew Yorku nejlidnatejslm americkym mestem !-DaIs! 
vy-voj Chicaga byl kratce tento: V dnbnu r. 1832. choc1ilo do skoly 12 dltek. 
Skolni mlstnost' byla v konirne Richarc1a S. IIamiltona. V cervnn r. 1833. melo 
Chicago jiz 550 obyvatelu. Tehoz roku 26. listopadu vyslo prve cislo Dovin a to 
"Democra t." 

Roku 1835. melo Chicago 3,265 obyvateli1 a 395 domu, 4 skladiste, 29 ob
chodll se stflznlm zbozlm, 19 knpeckych neb koremlfskych kramll, 5 kammlf
skych obchodi'l , 3 lekarny, 19 hospod, 26 obchodu s plodinami, 5 lekartl a polIN-
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chu již 17 advokát! Roku 1836. vystavn první "Coiirt House" a roku 1837.

stalo se Chicago mstem. Obj-vatel bylo 4,170 a dom, ovšem nejvíce dev-
ných, 450. Roku 1848. mlo Chicago 20,023 obyvatele a dokonena práce na

kanálu. Roku 1850. ítalo Chicago 29,963 obyvatele a r. 1852. bylo s východem
spojeno dvma drahami. Roku 1853. dostavna radnice. (Velký ohe ji zniil

a nyní na témž míst stojí dv velké budovy: radnice a soudní dm). Roku
1860. mlo Chicago 109,206 obyvatel. Roku 1864. zapoato na severní stran
msta s vymováním Lincoln parku. Roku 1870. mlo Chicago 306,605 obyv. a

r. 1871. dolehla strašlivá katastrofa na kvetoucí toto msto.
Dne 8. íjna v devt hodin veer vznikl ohe ve chlév paní 0'Leary-ové

na De Koven ulici, který zuil v ohromném rozsahu, a jehož úinky byly hrzo-
dsné. Veliký ohe ehicažský pipomínající požár starého íma za asu Nerona

a staroslavné Moskvy za vpádu Napoleona I. do Ruska—dokázal opt, že lid-

stvo vzhledem k velikým katastrofám je bezbranné. Rozsah hrozné pohromy
ozejmí nejlépe íslice. Vyhoelo píbytk a staveb na 3% anglické míle (angl.

míle iní 1.609 kilom.) ; dom bylo znieno 17,450 a o písteší své pipraveno
bylo 98,500 lidí. 250 lidí uhoelo a celá škoda odhadnuta na $190,000,000. A
pece nezoufal tamní lid !—Požárem tím z píbytk svj^eh vyhnán a oloupen o

veškeré úspory, neopustil slibné behy michiganského jezera, nýbrž s nezlomnou,

až úžasnou energií poal na urovnaném spáleništi stavti nové msto Chicago

—

msto, které již dnes hrozí samému Lond3'nu uezdolateluou obchodní soutží.

—

Roku 1874. vznikl opt znaný ohe; zpsobil však škody jen za 4 mil-

liony dollar.—^Roku 1880. mlo Chicago 491,517 obyv. a r. 1886. mlo již 762,-

830 duší. Téhož roku 3. kvtna b3'lo srocení lidu ped McCormickovými továr-

nami, a srážka lidí s policií. Dne 4. kvtna byla hozena bomba na Hay Markét

(senné tržišt) do pikvapivšího oddlení policajt. Roku 1887. (11. listopadu)

pak bylo odpraveuo nkolik anarchist, již odsouzeni b3'li bez pímého usvdení
k smrti provazem. Do dnes však se neví, kdo bombu hodil.

Roku 1890. mlo Chicago 1,099,850 obyv., r. 1893. uspoádána tam sv-
tová výstava v Jackson parku.

Dlužno též zmíniti se o zavraždní starosty msta Chicaga, Cartera H.

Harrisona, ku konci výstavy. Harrison, který byl nejpopulárnjší starosta m-
sta Chicaga a miláek tamních ech, zahynul rukou potrhlého muže, Patricka

Josefa Prendergasta.

—

Dne 1. ledna r. 1900. dostavn drenážní prplav (za 33,000.000 dollar) a

vody jezera michiganského poprvé vtékaly do neisté eky Chicago neboli "ka-

nálu" a odnášely špínu a bahno do eky Mississippi. Svrchu zmínného roku

mlo Chicago 1,698,575 obyvatel a dnes má pes 1,800,000 duší. —
Chicago má na celé zemkouli nejvtší železniní sí. Pijede tam denn

expressních a poštovních vlak 142, nákladních 179, a pedmstských 347. Má
6 velkých nádraží, jež náležejí 28 rzným spolenostem. Má pknou a velkou

operní sí (Auditorium), skvostnou mstskou veejnou knihovnu, úctyhodnou

radnici a soudní dm, jež iní dohromady velký block (tverec) a jsou stavny

ve slohu francouzské renaissance, velkolepou obrazárnu (Art Building), nkolik

nebetyných budov, tisíceré továrny a nejvtší jatky na svt, v nichž zabije se

ron 8,000,000 kus dobytka a pracuje tam 30.000 dlník.
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chu jiz 17 advokatu! Roku 1836. vystaven prvni "Court House" a roku 1837. 
stal0 se Chicago mestem. Obyvatch1 bylo 4,170 a domu, ovselll nejvice di"eve
nych, 450. Rokll 1848. melo Chicago 20,023 obyvatele a dokonccna prace na 
kanalu. Roku 1850. cHalo Chicago 29,963 obyvatele a r. 1852. bylo s vychodem 
spojeno dvema drahami. Roku 1853. dostavena rac1nice. (VelkSr ohen ji znicil 
a nyni na temz llliste stoji dve velke blldovy: radnice a souc1ni di'lm). Roku 
1860. melo Chicago 109,206 obyvateliL Rokll 1864. zapocato na severni strane 
mesta s vymerovanim Lincoln parkll. Roku 1870. melo Chicago 306,605 obyv. a 
r. 1871. dolehla strasliva katastrofa na kvetollci toto mesto. 

Dne 8. fijna v c1eyet hodin vecer vznikl ohell ve chleve pani O'Leary-ove 
na De Koven nlici, ktery zul·il v ohromnem rozsahu, a jehoz ucinky byly hrllzo
desne. Veliky ohen chicazskSr pripominajici pozar stareho Rima za casu ~erona 
a staroslavne l\Ioskvy za vpadu Napoleona 1. do Ruska-dokazal opet, ze lid
stvo vzhledem k velikym katastrofam je bezbranne. Rozsah hrozne pohromy 
ozrejmi nejlepe cislice. Vyho1'elo prib~Ttki'l a staveb ua 3lJ:! anglicke mile (angl. 
mile cini 1.609 kilom.); donUl bylo zuiceno 17,450 a 0 pHsti'esi sve pripraveuo 
bylo 98,500 lidL 250 lidi uho1'elo a cela skoda odhadnuta na $190,000,000. A 
pl-ece nezoufal tamni lid !-Pozarem tim z pHhytki'l svSrch vyhnan a oloupen 0 
veskere llspory, neopustil slibne b1'ehy michiganskeho jezera, nybrZ s nezlomnou, 
az uzasnou energii pocal na urovnanem spalenisti staveti non~ mesto Chicago
mesto, ktere jiz dnes hrozi sam emu Londynu nezdolatelnon obchodni sOllteZI.-

Roku 187-:1:. vznikl opet znaenSr ohe11; zpllsobil ysak skody jen za 4 mil
liony dollari'l.-Rokll 1880. melo Chicago 491.517 obyv. a 1'. 1886. lllelo jiz 762,-
830 dusi. Tehoz roku 3. kvetna bylo sroceni lielll pfed lIIcCormickovymi tovar
nami, a srazka lidi s policii. Dlle 4. kvetna byla hozena bomba na Hay :l\Iarket 
(senne trziste) do prikvapivsiho ocldeleni policajUL Rokn 1887. (11. listopadu) 
pak byl0 odpraveuo nekolik anarchisti'l, jiz odsouzeni byli bez pl-lmeho usvedceni 
k smrti provazem. Do dnes vsak se nevi, kdo bombll hodil. 

Rokll 1890. melo Chicago 1,099,850 obyv., 1'. 1893. nsporaehl.na tam sve
tOV3. vystava v Jackson parku. 

Dluzno tez zminiti se 0 zavrazdeni starosty mesta Chicaga, Cartera H. 
Harrisona, ku kanci vystavy. Harrison, ktery byl nejpopnlarnejsi starosta me
sta Chicaga a milacek tamnich Cechu, zahynul rukon potrhleho muze, Patricka 
J osefa Prendergasta.- . 

Dne 1. ledna r. 1900. dostaven drenaznl prllplav (za :33.000.000 dollaI'u) a 
vody jezera michiganskeho poprve vtekaly do neciste reky Chicago neboli "ka
nalu" a odnasely spinu a bahno do l'eky :l\1ississippi. Svrchu zmineneho I'oku 
melo Chicago 1,698,575 obyvatel a dnes ma pres 1,800,000 dnsi. -

Chicago rna na cele zemekouli nejvetsi zeleznicni sit'. Prijede tam denne 
expressnich a postovnich vlaku 142, nakladnich 179, a predmestskych 347. l\Ia 
6 velkych nadrazi, jez na.lezeji 28 ruznym spolecnostem. :JIa peknou a velkou 
operni SIn (Auditorium), skvostnou mestskou verejnou knihovnn, uctyhodnou 
radnici a soudni dum, jez cini dohromady velky block (ctverec) a jsou staveny 
ve slohu francouzske renaissance, velkolepou obrazarnu (Art Building), nekolik 
nebetycn~fch budoy, tisicere tovarny a nejvetSi jatky na svete, v nichz zabije se 
rocne 8,000,000 kusu dobytka a pracuje tam 30.000 delnikil. 
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Chicago má 189 tvereních mil rozlohy.—Nejvtší délka je 25 a nejvtší

šíka 7 mil—a jest nejhlavnjším trhem na obilí, dobytek a stavební díví. Mi-

mo to má Chicago 25 park, z nichž Lincoln je nejpknjší a Jackson park nej-

vtší; má nkolik set nádherných i chudých kostel rzných vyznání, výborný

hasiský sbor, "proslulou" policii, pes 30,000 úedn zapsaných prodejných

ženštin, znaný poet ínských opijových doupat, nejšpatnjší snad mstskou
správu na svt, zaprodajné policejní soudnictví, množství lupi a zlodj,
ímž ovšem též jiná americká velkomsta "vynikají." Chicago pak rostlo tak

úžasn, vystupovalo z bahnitého behu michiganského jezera jako obr, který ne-

ml ani asu na úpravu své toiletty. Tím se dá ásten vysvtlit, pro mnohé
ulice a chodníky nejsou v tom stavu, v jakém by v takovém velkomst mly
být, a pak je také jisto, že by msto Chicago mohlo býti nejúpravnjším ameri-

ckým mstem, kdyby peníze poplatnictva pišly na jeho zdokonalování a nez-
stávaly za nehty etných parasit, kteí se z obecních penz drze a darebácky

obohacují. Tam, kde bydlí penžní šlechta, jsou ovšem tvrti nádherné, parky

velikolepé, ale tch kras obrovské procento lidu nemže užít, na to jen v daních

smí platit.

OSAZOVÁNÍ SE ECH V CHICAGU.

"

echové ve mst Chicagu jsou zajisté mocným, a mohli by býti pi svor-

nosti vlivným initelem. K rozkvtu Chicaga znan pispli, nebo tvrti, jimi

osazené, patí k nejvíce obydleným. V eských ulicích jest dosti ruchu, ilého

maloobchodu a i pkných budov. Rovnž jest nepopiratelnou pravdou, že Chir

cago jest nejen uznanou metropolí amerických Cech, vynikajíc nad jiné eské

osady v Americe potem, intelligencí i jmním krajan, ale zárove jest i dru-

hým eským mstem na svt hned po Praze, pokud se týe potu tam usedlých

i zámožných našinc.

Tvrdívá se, že je Víde "nejvtším eským mstem," a pece má "menší

eské Chicago" mnohem více ryze eských spolk a škol, kostel a spolkových

budov, prmyslových a obchodních dom, než "velká eská Víde," a nejenom

že vydává "eské Chicago" tyry eské denníky a nkolik týdenník, má správa

msta Chicago vi echm daleko vtší pozornost' a ohled, nežli domácí úady
ve hlavním mst íše rakouské, kterou eský lid pomáhal zvelebovat.

První eská osada ve mst Chicago založena byla r. 1852. a to na severní

stran msta, nedaleko bývalého mstského hbitova, z nhož pozdji utvoen

krásný Lincoln park. Tam, kde dnes North avenue a Dearborn ulice se kižují,

stál vysoký devný, bíle natený dm, v nmž zmínného roku se ubytovalo

nkolik eských rodin, z New Yorku do Chicaga pibylých. Avšak vtšina te-

hdy pisthovalých našinc usadila se na pozemku, jehož vlastník se o mnoho
nestaral, a nic proti osazení prozatím nenamítal. Pozemek ten byl poblíže North

avenue, mezi Clark a Dearborn ulicí. Postavili si na nm devné boudy a by-

dlili v nich až do roku 1855., kdy byli z pozemku vypovzeni.
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Chicago rna 189 ctverecnich mil rozlohy.-Nejvetsi delka je 25 a nejvets! 
sirka 7 rnil-a jest nejhlavnejsim trhem na obili, dobytek a stavebni dfivi. Mi
mo to rna Chicago 25 parku, z nichz Lincoln je nejpeknejsl a Jackson park nej
vets!; rna nekolik set nadhernych i chndych kostelil. ruznych vyznani, vyborny 
hasicsky sbor, "proslnlou" policii, pres 30,000 iiredne zapsanych prodejnyeh 
zenstin, znacny pocet cinskych opijovych doupat, nejspatnejsi snad mestskou 
spravu na svete, zaprodajne policejni soudnictvi, mnozstvi lupicu a zlodeju, 
cirnz ovsem tez jina all1ericka vclkomesta "vynikaji." Chicago pak rostlo tak 
iizasne, vystupovalo z bahnitellO bfehn michiganskellO jezera jako obr, ktery ne
mel ani casu na upravn sve toiletty. Tim se da castecne vysvetlit, 'proc rnnohe 
ulice a chodniky nejsou v tom stavu, v jakem by v takovem velkomeste rnely 
byt, a pak je take jisto, ze by mesto Chicago mohlo byti nejupravnejsim ameri
ckym mestem, kdyby penize poplatnictva pl-isly na jeho zdokonalovani a nezu
stavaly za nehty cetnych parasitu, ktefi se z obecnich penez drze a darebacky 
obohacuji. Tam, kde bydli penezni slechta, jsou ovsern ctvrti nadherne, parky 
velikolepe, ale tech kras obrovske procento lic1u nemuze nzlt, na to jen v danich 
smi platit. - - - - -

OSAzovANI SE CECHU V CHICAGU. · 

Cechove ve meste Chlcagu jsou zajiste mocnym, a mohli by byti pri svor
nosti vlivnym cinitelem. K rozkvetu Chicaga znacne prispeli, nebot' ctvrti, jimi 
osazene, patH k nejvice obydlenym. V eeskych ulicich jest dosti ruchu, cilellO 
maloobchodu a i peknych budov. Rovnez jest nepopiratelnou pravdou, ze Chi:: 
cago jest nejen uznanon metropoli americkych Cechll, vynikajic nad jine eeske 
osady v Americe poetem, intelligenci i jmenim krajanll, ale zarove11 jest i dru
h:{rm eeskym mestem na svete hned po Praze, pokud se tyee poetu tam usedlych 
i zamozn)"ch llasinCll. 

Tvrc1iva se, ze je Viden "nejvetsim ceskym mestem," a pfece rna "mensl 
eeske Chicago" mnohem vice ryze eeskych spolkll a skol, kostelu a spolkovych 
budov, prumysJov)"ch a obchodnich domi'l, nez "velka ceskcl Videil," a nejenom 
zc vydava "ceske Chicago" etyry ceske denniky a nelwlik tydenniku, rna sprava 
mesta Chicago VlICi Ccchi'lm daleko vegi pozornost' a ohIed, nezli domaci llrady 
ve hlavnim meste fisc rakonske, kterou eeskf lid pomahal zvelebovat. - -

• • 
• 

Prvni ceska osada vc meste Chicago zalozcna byla r. 1852. a to na scvcrn] 
strane mesta, nedaleko bS'valeho mestskeho hi"bitova, z nehoz pozdeji utvoren 
krasll),r Lincoln park. Tam, kc1e dnes North avenue a Dearborn nlice so kfizuji, 
still vysoky dreveny, bile natrcny dlml, v nemz zmineneho roku so ubytovalo 
nckolik ceskS'ch rodin, z New Yorku do Chieaga pribylS·ch. Avsak vetsina tc
hdy prist(~hovalych nasincll usadila se na pozemkn, jehoz vlastnik se oil mnoho 
nestaral, a nic proti osazeni prozatim nenamital. Pozcmek ten byl poblizp. North 
avenue. mezi Clark a Dearborn ulic!. Postavili si na nem drcvcne boudy a by
dlili v nich az do roku 1855., kc1y byli z pozcmku vypovezeni. 
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Zakoušeli ovšem v zaáteních dobách mnoho trampot a psoty a musili

zaasté konati práce, kterých by nikdy nebyli v echách konali. Škoda, že má-
lokterý z prvých tch ech ml podnikavého, obchodního ducha; jinak mohli

býti dnes tito první eští pisthovalci bohatí, neb pozemky byly tehdy velmi

laciné.

Roku 1850. poali se tedy echové usazovati v okolí nynjší bursy a ná-

draží Rock-islandského na Van Buren a Jackson uL, pi ulici La Salle, tedy v ny-

njším živém obchodním stedu msta.
Avšak i odtud couvli záhy dále západním smrem až za eku, na ulici

Beach. Tam pracovala vtšina tehdejších ech v rozsáhlých skladech stavební-

ho díví, které byly té doby v onch místech ; mnozí pak živili se vykládáním
díví z lodí. Roku 1860. poalo však optné sthování se ech; musili totiž

ustupovati železniním drahám a skladištím, vždy dále od eky na západ se šíí-

cím. Tím dán byl teprve podnt ku stálejší, až na nynjší dny ásten ješt
trvající osad tvrté, na ulici Canal a do ní vbíliajících ulic Polk, Ewing, De
Koven, Bunker, dvanácté a t. d. a na všech tém píních ulicích od eky na
západ až skoro k ulici Halsted. Zvlášt pak usazovali se našinci na ulicích:

Taylor, De Koven, Bunker a západní dvanácté, kde záhy poali kupovati pozem-

ky a stavti domy. Koncem let šedesátých bylo pak v místech tch usazeno asi

10.000 eských duší. Osada ta byla již ovšem i mnohem stálejší pedešlých a v ní

probudil se také spolkový ruch, jímž amerití echové vynikají vbec a Chi-

cago zvlášt. Tato osada trvá sice do jisté míry dodnes, a už valn seslábla a

stále se menší. Hlavní píinu ponenáhlého zániku zmínné osady hledati sluší

v nedostatku bj' t, jenž nastal po velkém ohni, a" který zpsobil nejenom zdra-

žení pozemk a dom v této ásti msta, ale i zvýšení nájemného. (Osada e-
ská nebyla ohnm zniena. Vtšina ech bj^dlila na jih od místa, kde vznikl

ohe, který se šíil smrem severním.)

Pro zdražení pozemk a zvýšení nájemného poali se chudší krajané st-
hovat do nynjší Plzn. (Roku 1881. vj-stavl krajan ]\Iatj Škudera dva domy
na ul. Fisk a McMullen, íslo 103. a 105. a otevev v ísle 103. hostinec, pojmeno-
val jej "Hostinec u msta Plzn." I rozšioval se název ten poád dál a dále

dle toho, jak okolí to eským lidem zalidováno bylo, až konen název Plze
širému okolí tomu zstal. Pojmenováním poštovní odboky ve tvrti té "Pil-

sen," byl i úedn název ten potvrzen a je znám po celém mst.)
Kde je nynjší tvr "Plze," byla tehdy pustá plá s lacinými staveb-

ními místy, na nichž si echové tebas i jen skromné a chudé domovy stavli.

Zámožnjší pak poali prodávat své staré majetky za slušnou cenu a stavt no-

vé, vtší a pknjší domy v "eské Plzni." Mimo to i noví eští pisthovalci
neusazovali se již ve staré osad, nýbrž v Plzni, jež záhy pedila pvodní osadu
potem obyvatelstva a výstavností. Tžišt eského života peneseno konen
do Plzn úpln; záležitosti "staré" osady staly se více mén jen místními. Plze
je dnes stedem eského života v Chicagu. Dnes jsou ul. 17., 18., 19. a t. d. a

to od Halsted ulice až k Ashland avenue, ba až za Vápenky esk^ým lidem hust
obydlené, a výstavné veejné i soukromé budovy jsou dkazem síly eské v této

ásti msta. Ve staré osad, zvlášt na ul. Canal, Taj-lor, dvanácté a Jefferson

usazují se nejvíce Vlaši a ruští židé.
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Zakouseli ovsem v zacatecnich dobach mnoho trampot a psoty a musili 
zacaste konati pra,ce, kterych by nikdy nebyli v Cechach konali. Skoda, ze ma
loktery z prvych tech Cechu mel podnikaveho, obchodniho ducha; jinak mohli 
byti dnes tito prvni cest! pristehovalci bohati, neb pozemky byly tehdy velmi 
lacine. 

Roku 1850. pocali se tedy Cechove usazovati v okoli nYllejsi bursy a na
drazi Rock-islandskeho na Van Buren a Jackson ul., pri ulici La Salle, tedy v ny
nejsim zivem obchodnim stredu mesta. 

Avsak i odtud couvli zahy dale zapadnim smerem az za reku, na ulici 
Beach. Tam pracovala vetsina tehdejsich Cechu v rozsahlych skladech stavebni
ho dflvi, ktere byly te doby v onech mistech; mnozi pak zivili se vyklada.nim 
dflvi z lodi. Roku 1860. pocalo vsak opetne stehovani se Cechll; m'usili totiZ 
ustupovati zeleznicnim draham a skladistim, vzdy dale od reky na zapad se sifi
eim. Tim dan byl te'prve podnet ku stalejsi, az na nynejsi dny castecne jeste 
trvajici osade ctvrte, na ulici Canal a do ni vbihajicich ulic Polk, E\ving, De 
Koven, Bunker, dvanacte a t. d. a na vsech temer pHcnich ulicfch od reky na 
zapad az skoro k ulici Halsted. Zvlaste pak usazovali se nasinci na ulicich: 
Taylor, De Koven, Bunker a zapadni dvanacte, kde zahy pocali kupovati pozem
ky a staveti domy. Koncem let sedesatych bylo pak v mistech tech usazeno asi 
10.000 ceskych duSi. Osada ta byla jiz ovsem i mnohem stalejsl pi'edeslych a v ni 
probudil se take spolkovy ruch, jimz americtl Cechove vynikaji vl:'lbec a Chi
cago zvlaste. Tato osada trva sice do jiste miry dodnes, ac uz valne seslabla a 
stale se mensl. Hlavni pf)cinu ponenahJeho zaniku zminene osady hledati slus! 
v nedostatku bytu, jenz nastal' po velkem ohni, a kter$T zpllsobil nejenom zdra
zeni pozemku a domll v teto casti mesta, ale i zvyseni najemneho. (Osada ce
ska nebyla ohnem znicena. Vetsina Cechi'l bydlila na jih od mista, kde vznikl 
ohen, ktw-y se siril smerem severnim.) 

Pro zdrazeni pozemku a zvyseni najemneho pocali se chudsi krajane sHi
hovat do nynejsi Plzne. (Roku 1881. vystavel krajan l\IaH;j Skuclera elva domy 
na ul. Fisk a ~Ic)Iullen, cislo 103. a 105. a otevrev v cisle 103. hostinec, pojmeno
val jej "Hostinec u mesta Plzne." I rozsiroval se BaZeV ten porad dal a dale 
dIe toho, jak okoli to ceskym lidem zalidilovano bylo, az konecne nazev Plzen 
siremu okoli toruu zllstal. Pojruenovanim postovni odbocky ve ctvrti te "Pil
sen," byl i uredne nazev ten potvrzen a je znam po celem meste.) 

Kde je nynejsi ctvrt' "Plzen," byla tehdy pusta plall s lacinSrmi staveb
nimi misty, na nichz si Cechove trebas i jen skromne a chude domovy staveIi. 
Zamoznejsl pak pocali prodavat sve stare majetky za slusBou cenn a stavet no
ve, vetsi a peknejsl domy v "ceske Plzni." l\Iimo to i novi cestl pristehovalci 
neruazovali se jiz ve stare osade, nybrz v Plzni, jez zahy predcila pllvodni osadu 
poctem obyvatelstva a vystavnosti. Teziste ceskeho zivota preneseno konecne 
do Plzne uplne; zalezitosti "stare" osady staly se vice mene jen mlstnimi. Plzen 
je dnes stredem ceskeho zivota v Chicagu. Dnes jsou ul. 17., 18., 19. a t. d. a 
to od Halsted ulice az k Ashland avenue, ba az za Vapenky ceskSrm lidem hllste 
obydlene, a vystavne verejne i SOllkrome budovy jsou dilkazem sHy ceske y tHo 
casti mesta. Ve stare osade, zvlaste na ul. Canal, Taylor, dYanae1e a Jefferson 
usazuji se nejvlce VlaSi a rust! zide. 
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Avšak záhy nepostaovala i rozsáhlá Plze eským osadníkm, zvlášt

poátkem let osmdesátých, kdy píliv eských pisthovalc byl mohutný. I

zakládaly se opt nové osady a tak povstaly západn od Plzn osady: u "Vápe-

nek" a v "Klatovech," na západ od Klatov a na jih od Douglas parku velká

osada v "Kalifornii" a ven již z msta menší osady v "Táboe" a v "Lawndale,"

Mimo to jsou eské osady v "Town of Lake" (na jihozápadní stran msta, ne-

daleko svtoznámých jatek), a na jihu msta na "Kižovatkách" (Grand Cross-

ing). Znaná ást' krajan, kteí vyprodali výhodn majetky své ve staré osa-

d mezi Canal a Halsted ul., zakoupili si též pozemky na Boulevardu dvanácté

ul., za Ashland boulevardem, kde si vystavli úhlednjší domy. Nazvali tuto

úpravnou osadu na poest' nejpknjšího pražského pedmstí "Vinohrady."

Mnohem starší, ale v posledních letech mén význanou jest osada v se-

verozápadní ástí msta na Emma ul. a v okolí Milvpaukee avenue. Mladší pak

osadou na severní stran je osada na Cornelia ul. a Western avenue. Starší osa-

dou je též osada na 25. ul. a Portland avenue. Malá pak eská osada je východ-

n od ul. Halsted na východní 18. ulici, Burlington a t. d. Konen jest ješt

jedna osada severozápadn za mstem (u Irving parku), kde jsou oba eské
hbitovy, esko-polský katolický a hbitov svobodomyslných Cech. Jednotliv

roztroušeni jsou ovšem eši po celém mst. Chceme ješt podotknouti, že nej-

vtší eskou osadou v Chicagu je dnes Plze, ale nejkrásnjší bude zajisté v ne-

daleké budoucnosti "eská Kalifornie." echv je dnes v Chicagu pes 100,000.

Prvým eským osadníkem v Chicagu byl Moravan Dr. Frant. Adolf Va-

lenta. Býval v Linci v kláštee Milosrdných bratí, kdež jako ostatní bratí

léil. Roku 1849. odejel do Ameriky. Pobyv v New Yorku krátký as, usadil

se v srpnu téhož roku v Chicagu na severní stran mezi Nmci. Pozdji zaídil

si lékárnu na rohu ulic State a Van Buren. Znalost' nminy byla mu velmi pro-

spšnou. Za 16 rok lékaské praxe vezl si do ech 50,000 dollar. Koupil si

tam statek, na kterém zemel r. 1870. O své krajany mnoho nedbal.

Roku 1852. pibyli tito echové z New Yorku do Chicaga:

Jakub Toncar (Tanci, také Tancler nazývaný) ; Frant. Brožek, puška a

brusí z Plzn, který ml dílnu na ulici Clark, kde se r. 1870. zastelil. Dnes

již zemelý Jan Slavík z Brna, jenž otevel r. 1855. první eský hostinec v Chi-

cagu, a to na Clark ulici, nedaleko Chicago avenue, a zemelý již krejí Štpán
Švec s rodinou z Prahy, Toncar, jenž se narodil r. 1808. v Chelicích u Vodan,
usadil se na severní stran, v ísle 328.—North avenue, kde se živil Sevcovinou.

Jeho syn ^latj, kovaný Nmec, píše se již iMaik Deneer; má truhláskou dílnu

na 24. a Butler ul. Starý Toncar žil ješt r. 1902.

—

Roku 1853. pibyli do Chicaga též již zemelý krejí Prant. Píbramský
(nar. r. 1829. v Horažovicích), který sloužil v americkém vojsku od roku 1861.

až do roku 1865., súastniv se 38 vtších a menších bitev, a Jan Nikodém, jenž

se narodil 12. íjna r. 1819. v Domažlicích, kde byl ženským krejím. Dne 22.

záí r. 1853. odebral se z milé vlasti eské a 20. prosince téhož roku pijel do

Chicaga. Žena se tymi dtmi pibyla za ním dne 5. února r. 1855. Živil se

zprvu krejovinou, pozdji doutníkástvím. Zemel v Chicagu 25. ervna r. 1882.

568 IJejiny Cechuv Amtrickych. 
--------------------------~--- -------------------------------

A vsak zahy nepostacovala i rozsahla Plzeii ceskym osadnikum, zv laste 
pocatkem let osmdesatych, kdy pfiliv ceskych pfistehovaleu byl mohutnY. I 
zakladaly se opet nove osady a tak povstaly za padne od Plzne osady: u"V ape
nek" a y "Klatoveeh," 11a zapad od Klatov a na jih od Douglas parku velka 
osada v "Kalifornii" a veIl jiz z 1l1esta mensi osady v "Tabore" a v "Lawndale." 
l\fimo to jsou ceske osady v "Town of l.Jake" (na jihozapadni strane mesta, ne
daleko svetoznamych jatek), a na jihu mesta na "Krizovatkaeh" (Grand Cross
ing). Znacna cast' krajam\ ktefi vyprodali vyhodne luajetky sve ve stare osa
de mezi Canal a Halsted n1., zakoupili si tez pozemky na Boulevardu dvanacte 
ul., za Ashland boulevardem, kde si vystaveli uhlednejsi domy_ Nazvali tuto 
upravnou osadu na pocest' nejpeknejsiho prazskeho predmesti "Vinohrady." 

l\Inohem starsi, ale v poslednieh letech mene vyznacnou jest osada v se
verozapadni cast! mesta na Emma uI. a v okoli Milwaukee avenue. l\lladsi pak 
osadou na seyerni strane je osada na Cornelia u1. a vVestern avenne. Stars} osa
dou je tez os ada na 25. uI. a Portland ayenue. 1\1ala pal\: ceskft osada je vyehod
ne od uI. Halsted na vychodni 18. uliei, Burlington a t. d. Koneene jest jeste 
jedna osada severozapac1ne za mestem (u Irving parku), kde jsou oba ceske 
hrbitovy, cesko-polsky katolicky a hfbitov svobodomyslnyeh Gechu. J ec1notlive 
roztrouseni jsou ovsem Cesi po celem meste. Chceme jeste podotknouti, ze nej
YetS! ceskon osadou v Chicagu je nnes Plze{r., ale nejkrusnejsi bude zajiste v ne
daleke budoucnosti "Ceska Kalifornie." Gechilv je dnes v Chicagn pres 100,000. 

* * 

PrvS'm ceskSrm osadnikem v Chicagn byl 1\10ravan Dr. Frant. Adolf Va
lenta. BS-val v Linei v klastere l\Iilosrdnyeh bratfi, kdez jako ostatni bratfi 
IMil. Rokn 1849. odejel do Ameriky. Pobyv v New Yorku kratky cas, usaelil 
se v srpnu tehoz rokn v Chicagu na severni strane mezi Nemei. Pozeleji zaridil 
si lek£ll'nu na 1'ohn ulic State a Van Buren. Znalost' nemciny byla mn velmi pro
spesnou. Za 16 rokrl lekarske praxe vezl si do Gech 50,000 dollariL Koupil si 
tam statek, na kterem zemrel r. 1870. 0 sve krajany nmoho nedbal. 

Roku 1852. pribyli tito Cechove z ~ew Yorkn do Chicaga: 
Jakub Toncar (Tancl, take Tancler nazS'vany); Frant. Brozek, puskar a 

brllsii~ z Plzne, kterS' mel dilnu na nliei Clark, kde se r. 1870. zasH·elil. DIles 
jiz zemi-eIS- Jan Slavik z Erna, jenz otevrel r. 1855. prvnl ccsky hostinec v Chi
cagu, a to na Clark ulici, nedaleko Chicago avenue, a zemfe]y jiz krejci 8tepull 
Svec s rodino11 z P1'ahy. TOllcar, jenz se narodil r. 1808. \' Chelcicich 11 Vodllan, 
usadil se na se,-erni strane, v elsIe 328.-).Jorth avenue, kde se zi\'il sevcovinou. 
J eho syn ~Iatej, kovanS- i\cmee, pise se jiz :Jraik Dencer; ma trnhliirskon dilnll 
na ~4. a Blltler 111. Star~- Toncar zil jeste r. 1902.-

Roku 1853. pribyli do Chicaga tez jiz zemrelS' krejcI Frant. Pfibramsky 
(nar. r. 1829. v Horazel'o\'ieich), ktel'~' slonzil v americkem vojskn oel rokn ] 86l. 
az do roku 1865., sucastniv se 38 vetsich a menslch bitev, a Jan Nikodem, jen7. 
se naroelil 12. fijna r. 18] 9. v Domazl icich. lnle byl zcnsk~'m krejclm. Dne 22. 
zal'i r. 1853. odebral se z mile vlasti ceskc a 20. prosince tchoz 1'okll pI'ij<,l do 
Ohicaga. Zena se ctyrm i detmi pl'ibyla za nim dne 5. (mora r. ] 8;)5. Zi viI sc 
zprvu krejeo\-inon, pozdeji dontnik€trstvim. Zemfel v Chicagn 25. cervna r. 1882. 
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Znaný nával eského pisthovalectva do Chicaga nastal roku 1854. To-

ho roku pibyli do Chicaga: Josef Kolá, Fraut. Kálal, Josef Fišer, Viktor Pe-

trtýl, Jakub Padecký, Frant. Kíž, Frant. Stejskal, Václav Lhotka, Jan Krišt-

fek, Josef Velík, Frant. Schultz, Josef Stuchlík, Frant. Vilím, Karel Kostlivý,

Frant. Antonín Klimt, František P. Barcal a Václav Košná.
Josef Kolá, jenž se narodil r. 1812. v Kestanech u Písku, pibyl do New

Yorku 2. prosince a do Chicaga v lednu svrchu zmínného roku. Provozoval

hudbu v echách i v Chicagu, a \)y\ i dovedným tkalcem. Ml hospodu na rohu

ulic Jefferson a Bunker. Zemel v Chicagu 25. záí r. 1881., zanechav po sob
syny: Jana, Aloise, Františka a Ondeje.

Frant. Kálal (nar. se 24. srpna r. 1814. v Keuovicích u Písku), vyjel 2.

listopadu r. 1853. ze své ddinky a pibyl 10. února r. 1854. do Chicaga. Byl

s rodinou na vod 12 nedl. Zemel 28. ervna r. 1876. v Chicagu. Rodina

jeho nemá, za by nové vlasti dkovala. Syn jeho Jan (také již zemelý) zí-

skal sob svého asu znaných zásluh jako politick}''' rádce a vdce prvých Cech.
Josef Fišer (nar. r. 1826. v Turnov) pibyl r. 1851. do New Yorku, a po-

nvadž tam zakoušel veliké bídy, odejel 29. února r. 1854. do Chicaga, kde hned

první den dostal práci v devaské ohrad. Vydlal denn 3 až 4 dollary, což

byl zajisté slušný výdlek. Pozdji pracoval o svém emesle (byl vyuen peka-

ství), po té otevel kupecký krám, potom byl hostinským a majetníkem strávní-

ho a pisthovaleckého domu na rohu ulic Van Buren a Sherman, a konen za-

ídil si hospodu a vinopalnu na Canalport avenue. Zemel chd r. 1882.

Starým osadníkem v Chicagu byl také dnes již zvnlý Viktor Petrtýl,

narozený r. 1826. v Bystici v libáském okresu. Pijel z jara do Chicaga, kde

se živil truhlástvím. Pozdji odsthoval se do Traverse City, ve státu Michi-

gan, kde žil jeho bratr Tomáš (zemel.ý 15. srpna r. 1898.).

Dne 26. ervence pibyli do Chicaga Frant. Kíž (nar. r. 1838. ve Voda-
nech), jenž ml hospodu v ísle 54. na Canalport avenue, a nyní má pkný dm
na 18. ulici, a Jakub Padecký, narozený v kvtnu r. 1818. v Cejkov u Sušice,

kde provozoval luidbu a tkalcovství. V Chicagu a pozdji v La Crosse ve Wis-

consinu byl nádenníkem. Zemel v posléze jmenovaném mst r. 1870. Jeho

syn Jakub (nar. 21. srpna r. 1843. v ejkov) byl jedním ze zakladatel chi-

eažské "Tl. Jednoty Sokol" a prvním cviitelem sboru tohoto. Pozdji stal se

školníkem a topiem ve mstské škole na 17. a Loomis ul. Nevedlo se mu dobe.

Koncem záí pibyl František Stejskal (nar. 20. prosince r. 1841. v Hor-

ních Hoicích u Tábora). Pijel s otcem svým, zemelým Františkem, rodilým

též v Hoicích. Zdrželi se v Chicagu pouze msíc a odebrali se do okresu Ma-

nitowoc ve státu Wisconsin, kde starý Stejskal koupil pozemek. Roku 1864.

pibyli opt do Chicaga, kde mladý Stejskal otevel hostinec. Po chicažském

ohni nastoupil na místo knihvedoucího v jedné velké továrn; po té r. 1882.

dosazen za pokladníka banky ve msteku Kewaunee, ve státu Wisconsin, a r.

1892. založil v Chicagu s Janem L. Novákem banku ve vlastní budov íslo 675.

na Loomis ul,

V téže dob jako Stejskalové usadili se v Chicagu : Jan Krištfek (nar.

r. 1824. v Talin u Vodan), jenž pracoval z poátku v devaských ohradách

a pak vystavl si r. 1868. dm na Canal ul., mezi dvanáctou a Bunker, kde má
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Znacny naval ceskeho pristehovalectva do Chicaga nastal roku 1854:. To
ho roku pribyli do Chicaga : Josef Kolar, Frant. Kalal, Josef Fiser, Viktor Pe
trtyl, Jakub Padeck~', Frant. IG'lz, Frant. Stejskal, Vaclav Lhotka, Jan Krist-li
fek, Josef VeHk, Frant. Schultz, Josef StuchHk, Frant. Vilim, Karel Kostlivy, 
Frant. Antoni; Klirnt, Ji'rantisek P. Barcal a Vaclav Kosnar. 

Josef Kolar, jenz se narodil r. 1812. v Kestranech u Pisku, pribyl do New 
Yorku 2. prosince a do Chicaga v lednu s\Tchu zmineneho roku. Provozoval 
hudbu v Cechach i v Chicagu, ac byl i dovednym tkalcem. l\IEn hospodu na rohu 
nEe Jefferson a Bunker. Zemrel v Chicagu 25. z1:1fi r. 1881., zanechav po sobe 
syny: Jana, Aloise, Frantiska a Ondreje. 

Frant. Kalal (nar. se 24. srpna r. 1814. v Krenovicich 11 Pisku), vyjel 2. 
listopadu r. 1853. ze sve declinky a pribyl 10. unora r. 1854. do Chicaga. Byl 
s rodinou na vode 12 nedel. Zemrel 28. cervna r. 1876. v Chicagu. Rodina 
jeho nema, zac by nove vlasti c1ekovala. Syn jeho Jan (take jiz zemrely) zi
skal sobe sveho casu znacnych zasluh jako politickSr rac1ce a vi'lelce prvych Cechi'1. 

Josef Fiser (nar. r. 1826. v TurnO\-e) pribyl r. 1851. do New Yorku, a po
nevadz tam zakonsel velike biely, odejel 29. (mora r. 1854. do Ohicaga, kde hned 
prvni den clostal praci v clrevarske ohracle. Vydelal denne 3 az 4 dollary, coz 
byl zajiste slusn~' vYdclek. Pozcleji pracoval 0 8Vel1l remesle (byl vyucen pekar
stv1), po te otevl-el kupeck~' knlm, potom byl hostinsk~'m a majetnikem stravni
ho a pristehovaleckeho domu na rohu ulic Van Buren a Sherman, a konecne za
Hdil si hospodu ayinopalnu na Canalport avenue. Zemrel chnd r. 1882. 

StarS'm osadnlkem v Chicagu byl take dnes jiz zvecnely Viktor PetrtS-I, 
narozen$r r. 1826. v Bystrici v lib:inskem okresu. Pfijel z jara do Chicaga. kde 
se zivil truhlarstvim. Pozcleji oclstehoval se do Traverse City, ve statu ~Iichi
gan, kde zil jeho bratr Tomas (zemreIS' 15. srpna r. 1898.). 

Dne 26. cervence pribyli do Chicaga Frant. KHz (nar. r. 1838. ve Vodila
nech), jenz mel hospodu v cisle 54. na Canal port avenue, a nyn! rna pelmy di'Ull 
na 18. ulici, a J akub PadeckSr, narozenf v In-etnn r. 1818. v CejkO\-e n Susice, 
kde proyozoval h.udbu a tkalcovst"d. V Chicagu a pozdeji v La Crosse ve Wis
consinu byl nac1ennikem. Zemrel v posleze jmenovanem meste r. 18iO. J eho 
syn Jakub (nar. 21. srpna r. 1843. v Cejkove) byl jednim ze zakladateltl chi
cazske "Tel. Jednoty Sokol" a prvnim cvicitelem sboru tohoto. Pozc1eji stal se 
skolnikem a topicem ve mestske skole na 17. a Loomis uI. Ncyedlo se mu c1obre. 

Koncem zaH pribyl Frantisek Stejskal (nar. 20; prosince r. 1841. v Hor
nich Horicich u Tabora). Pfijel s otcem svym, zemrelym Frantiskem, rodilym 
tez v Horiclch. Zdr.zeli se v Chicagu pOHze mesic a odebrali se do okresn ~Ia
nitowoc ve statu Wisconsin, kc1e starf Stejskal koupil pozemek. Rokll 1864. 
pribyli opet do Cbicaga, kc1e mIad)r Stejskal otevrel hostinec. Po chicazskem 
ohni nastoupil mt misto knihvedouciho v jedne velke tovarne; po te r. 1882. 
dosazen za pokladnika banky ve mestecku Kewaunee, ve statn ,Yisconsin, a r. 
1892. zaloiil v Chicagu s Janem L. Novakem bankn ve viastni bndovc cislo 675. 
na Loomis ul. 

V teze dobe jako Stejskalove nsadili se v Chicagu: Jan Kristufek (nar. 
r. 1824. v Taline u Vodnan), jenz pracoval z pocatku v drevarskych ohradach 
a pak vystavel si r. 1868. durn na Canal n1., mezi dvanactou a Bunker, kde rna 
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dodnes hostinec, a zemelý již Václav Lhotka (nar. r. 1813. v Oblajovicich u Pa-

cova, kde byl obuvnickým mistrem). Po tímsíní plavb pistál s rodinou v

Quebecu v Kanad a pibyl do Chicaga bez jediného centu. Vystavl si boudu

ze železniních pražc, bez oken; na stechu naházel hnoje a do .boudy postavil

kamna bez komínu a eský kufr. Na nový rok r. 1855. shoelo mu toto bydlišt

a tu octnul se se ženou a osmi dtmi na ulici ve snhu. Nejprve živil se nádenni-

ckou prací na dráze, která se stavla do Milwaukee; po té pracoval v ciheln,

a když byl z práce propuštn, koupil si kozlík, pilku a sekyru a chodil po mst
ezat a štípat díví. Jeho syn Jan (nar. 2. záí r. 1841. v Oblajovicich) zídil

si r. 1865. továrnu na rámeky. Nabyv znaného jmní, ztratil vše koncem let

osmdesátých.

Poátkem íjna usadili se v Chicagu Frant. Schultz (nar. r. 1845. v Tur-

kovicích u Kostelce n. C. L.), jenž má pítomn hostinec na rohu ul. Jefferson

a De Koven, a Josef Velík (nar. 3. záí r, 1831, v Dmyšticích, okres Milevsko),

který v echách i v Chicagu provozoval hudbu. R. 1863. zaal obchod s rzným
zbožím, jenž dobe prospíval. Žil ješt r. 1903. nedaleko "Národního hbitova."

Hned za nimi pibyl zemelý již Josef Stuchlík, zedník z evnice u Zbra-

slavic, kde se narodil r. 1812. Z poátku pracoval v devaských ohradách, po

té zedniil. Pebýval nejdíve na Wells ul., nyní Fifth avenue (pátá ul.), mezi

Adams ul, a Jackson boulevardem, kde se první eši usazovali. Tehdy tam stálo

nkolik devných domk a pozemky byly velmi laciné. I koupil Stuchlík za

300 dollar nkolik lotu na State ul., která je dnes nejobchodnjší a nejpknjší
ulicí msta Chicaga; pozemky ty však brzy prodal. V pítomné dob ovšem

nelze koupit pozemk tch ani za million dollar. Jeho syn Václav (nar. 15,

íjna r. 1844. také v evnici) stal se v Chicagu strojníkem; po té ml kupecký

krám a pítomn je živ ze svých dchod. Synové jeho : Václav a Jan mají

lékárny na západní stran msta.

Koncem íjna zavítal do Chicaga Frant. Vilím (nar. 1. lisiopadu r. 1821.

v Ondejov u erného Kostelce). Byl tkadlec a hudebník. Zprvu se živil

runí prací a hudbou; potom zaídil si hostinec a konen vyrábl doutníky.

Zemel 4. dubna r. 1885,

Jeho syn, Josef Vilím, který se narodil 18. ledna r. 1861. v Chicagu, 111.,

studoval na pražské konservatoi hudbu, byl jedním z editel na Chicago Audi-

torium Conservatory of Music." Zmíníme se o nm pozdji.

V listopadu pisthovali se do Chicaga: Karel Kostlivý, který se narodil

10. srpna r. 1837. v Domažlicích, a jenž má na osmnácté ul., blíže Halsted ul.

devný domek, a František Antonín Klimt, kupecký mládenec z Prahy, Klimt

zaídil si hostinec na rohu ulic Van Buren a Markét; po té v ísle 7. západní

Randolph ul. a potom na rohu Polk ul, a Pacific avenue, kde zemel r. 1869.

Jeho sjm Bedich, narozený 19. kvtna r. 1847. v Praze, pijel za ním z ech
do Chicaga koncem roku 1861. Ml hostinec v ísle 153. Randolph ul. a býval

díve inným a horlivým ochotníkem. Syn Bedicha Klimta Jií (nar. se v St.

Louis) je té doby jedním z lepších amerických herc. V ele vlastní spoleno-

sti poádá divadelní pedstavení ve vtších amerických mstech,

V prosinci pibyl do Chicaga dnes zvnlý Matj Barcal, chalupník ze

Stožic u Vodan se svým synem Františkem, jenž se narodil 11, srpna r. 1841,
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dodnes hostinec, a zemrely jiz Vaclav Lhotka (nar. r. 1813. v Oblajovicich u Pa
cova, kde byl obuvnickjrn mistrem). Po tfimesieni plavbe pfistal s rodinou v 
Quebecu v Kanade a pribyl do Chicaga bez jedineho centu. Vystavel si boudu 
ze zeleznienich prazcu, bez oken; na strechu nahazel hnoje a do.boudy posta viI 
kamna bez kominu a eesky kufr. Na novy rok r. 1855. shorelo mu toto bydlistc 
a tu octnul se se zenou a osmi detmi na ulici ve snehu. Nejprve zivil se nadenni
ckou praci na draze, ktera se stavela do ,Milwaukee; po te pracoval v cihelne, 
a kdyz byl z prace propusten, koupil si kozlik, pilku a sekyru a chodil po mestc 
rezat a stlpat dfivi. J eho syn Jan (nar. 2. zafi r. 1841. v Oblajovicich) zridil 
si r. 1865. tovarnu na rameeky. Nabyv znaeneho jllleni, ztratil v8e koncem let 
osmdesatych. 

Poeatkem fijna usadili se v Ohicagu Frant. Schultz (nar. r. 1845. v Tur
kovicich u Kostelce n. C. L.), je'llz ma pritomne hostinec na rohu u1. Jefferson 
a De Koven, a Josef Velik (nar. 3. zarI r. 1831. v Dmysticich, okres l\Iilevsko), 
ktery v Cechach i v Chicagu provozoval hudbu. R. 1863. zaeal obchod s rllznym 
zbozim, jenz dobre prospival. Zil jeste r. 1903. nedaleko "Narodniho hrbitova." 

Hned za nimi pribyl zemrely jiz Josef Stll'chlik, zednik z fievnice u Zbra
slavic, kde se narodil r. 1812. Z poeatku pracoval v dfevarskych ohradach, po 
te zednicil. Prebyval nejdflve na Wells u1., nyni Fifth avenue (pata ul.), mezi 
Adams ul. a Jackson boulevardem, kde se prvni Cesi usazovali. Tehdy tam stalo 
nekolik drevenych domku a pozemky byly velmi lacine. I koupil Stuchlik za 
300 dollaru nekolik lotu na State n1., ktera je dnes nejobchoclnejsi a nejpeknejsi 
ulie! mesta Chicaga; pozemky ty vsak brzy prodal. V pHtomne dobe ovsem 
nelze koupit pozemkli tech ani za million dollaru. Jeho syn Vaclav (nar. 15. 
rijna r. 1844. take v R,evnici) stal se v Chicagu strojnikem; po te mel kupecky 
ham a pfitomne je ziv ze svSrch du-chodt1. Synove jeho: Vaclav a Jan maji 
lekarny na zapadni strane mesta. 

Koncem fijna zavital do Chicaga Frant. Vilim (nar. 1. H:;topadu r. 1821. 
v Ondrejove u Cerneho Kostelce). Byl tkadlec a hudebnik. Zprvu se zivil 
meni praci a hudbou; potom zaHdil si hostinec a konecne vyrabel doutniky. 
Zemrcl 4. dubna r. 1885. 

Jeho syn, Josef Vilim, kterSr se narodil 18. ledna r. 1861. v Chicagu, Ill., 
studoval na prazske konservatofi hudbu, byl jednim z reditelll na Chicago Audi
torium Conservatory of :Music." Zminime se 0 nem pozdeji. 

V listopadu pfistehovali se do Chicaga: Karel Kostliv)', ktery se narodil 
10. srpna r. 1837. v Domazlicich, a jenz ma na osmnacte n1., blize Halsted ul. 
dreveny domek, a Frantisek Antonin Klimt, l{upecky mladenec z Prahy. Klimt 
zaridil si hostinec na rohu nlic Van Buren a :Market; po te v elsIe 7. zapadni 
Randolph ul. a potom na rohu Polk ul. a Pacific avenue, kc1c zemrel r. 1869. 
Jeho syn Bedfich, narozen)' 19. kvetna r. 1847. v Prazc, pi"ijcl za nim z Cech 
do Chicaga koncem roku 1861. Mel hostinec v elsIe 153. Randolph u1. a byval 
drive cinnym a horlivym ochotnikem. Syn Bedficha Klimta JiH (nar. se y St. 
Louisu) je te doby jednim z lepslch americkych hercu. V cele Y1astni spoleeno
sti porada divadclni predstavcnl ye vHsIeh americkych mestech. 

V prosinci pribyl do Chicaga dnes zvecncly l\Iatej BarcaI, chalupnik ze 
Stozic u Vodnan se svym synem Frantiskem, jcnz se narodil 11. srpna r. 1841. 
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též ve Stožieícli. Roku 1863. vystoupil František P. Barcal poprvé na ochotni-

ckém divadle v Ohicagu a roku 1869, byl zvolen za jednatele "Slovanské Lípy"

na Taylor ul. Roku 1877. stal se mstským strážníkem, roku 1883. seržantem;

r. 1886. poruíkem a r. 1894. kapitánem.

Téhož msíce usadil se v Chicagu Václav Košná (nar. se r. 1827. v Praze

;

vychován byl ve Zvanovicích u erného Kostelce). Pracoval v díln na hospo-

dáské stroje, vydlávaje zprvu od 7. do 12. dollar týdn. Jeho syn Josef byl

mstským strážníkem.

—

Roku 1855. pisthovali se dnes na hbitov odpoívající Prokop Hudek
(nar. 9. ervence r. 1843. v Nové Vsi u Uhlíských Janovic), jenž byl jedním

z prvních zakladatel podprných a výpomocných spolk v Chicagu; zemelý
již Jan Praus (nar. r. 1833. v Rychnov nad Knžnou, kde byl synem bohatého

mlynáe), první editel ochotnického divadla v Chicagu, a Josef Ferdinand s

bratrem Filipem, rodem z Pardubic. Josef Ferdinand se svým synem Josefem

provozoval zprvu eznictví; pozdji si zaídil hostinec, a to na ulici Polk, neda-

leko Canal ul. Vyprodav jej, odebral se r. 1879. do Jižní Dakoty, kde zemel.
Jeho bratr Filip byl prvním poruíkem u "Slovanské setniny," jež byla založena

r. 1861. v Ohicagu. Sloužil jako dobrovolník v armád Spojených Stát; pozd-
ji povýšen byl na dstojníka. Jest již také na pravd boží.

—

Roku 1856. pibyli zemelý již Jan Plocek, rodil}' z Jelení h. a o. Vys.

Mýto, jenž byl uitelem prvního pveckého spolku "Lumíra"; Jan Ptáek
(narozen 20. ervence r. 1836. v Letech u Mirovic), jenž má nkolik dom na

25. a Princeton ul. a jehož syn Jan je policejním poruíkem, a Frant. Novák, jenž

se narodil 1. záí r. 1843. v Rychnov nad Knžnou, kde odbyl první latinskou

tídu. Dne 20. srpna zmínného roku odcestoval s otcem Josefem, který provo-

zoval v Rychnov klempíství, do Ameriky a pibyl 20. íjna téhož roku do Chi-

caga. Tam zaídil si jeho otec železáský a kamnáský obchod na Milwaukee
avenue. Na podzim r. 1861. založil František Novák s nkolika krajany "Slo-

vanskou Lípu" a byl ve spolku tomto po dlouhá léta tajemníkem a pozdji ped-
sedou. Roku 1866. pomáhal založiti první "Tlocvinou Jednotu Sokol," jíž byl

prvním starostou. Oženil se r. 1869. Vzal si za manželku Klementinu Ohládko-

vou, dceru zemelého dra Ant. Chládka. Spolen s otcem, jenž zemel 1. íjna

r, 1895,, vedl obchod až do r. 1873.
;
po té stal se notáem a pozemkovým jednate-

lem. Jest jedním z nejbohatších Cech v Chicagu. Jeho syn Karel jest právní-

kem.

—

Roku 1857. usadili se v eské osad v Chicagu tito echové

:

Josef Dušek (nar. r. 1843. v Zásmukách, kraj áslavský), jenž má kupe-

cký obchod na De Koven ul., nedaleko Jefferson ul. ; Frant. Bém (nar. r. 1832.

v ]\nadé Boleslavi), který ml hostinec na Van Buren a potom na Canal ulici, a

jenž pozdji do Jižní Dakoty se odsthoval, kde spáchal samovraždu ; Jan Jirá-

sek, nar. r. 1824. v Dražících u Bechyn, kdež býval uitelem a hudebníkem, a

jenž zemel r. 1890. ve Philadelphii, kde byl varhaníkem v chrámu sv. Alfonse;

zemelý Martin ech (nar. 1. listopadu r. 1835. ve Všehrdech u Královic), který

postavil r. 1873. první eskou sí s jevištm na rohu ulic Brown a 20. (R. 1897.

byla budova ta zbourána a díví bylo za 15 dollar prodáno. Sí ta byla první

veejnou místností eskou v Plzni, a plzeský "Sokol" a jiné eské spolky nvid-
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tez ve Stozic!ch. Roku 1863. vystoupil Frantisek P. Barcal poprve na ochotni
ckem divadle V Chicagu a roku 1869. byl zvolen za jednatele "Slovanske Lipy" 
na Taylor ul. Roku 1877. stal se mestskym straznikem, roku 1883. serZantem; 
r. 1886. porucikem a r. 1894. kapitfmem. 

Tehoz lllesice usadil se v Chicagu Vaclav Kosnar (nar. se r. 1827. v Praze; 
vychovan byl ve Zvanovicich u Cerneho Kostelce). Pracoval v dilne na hospo
darske stroje, vydelavaje zprvu od 7. do 12. dollaru tfrdne. J eho syn Josef byl 
mestskf'm straznikem.-

Roku 1855. pristehovali se dnes na hfbitove odpocivajici Prokop Hudek 
(nar. 9. cervence r. 1843. v Nove Vsi u Uhlirskyeh Janovic), jenz byl jednim 
z prvnich zakladateHl podpurnych a vypomocnych spolkll v Chicagu; zemrely 
jiZ Jan Praus (nar. r. 1833. v Rychnove nad Kneznou, kde byl synem bohateho 
llllynare), prvni reditel ochotnickellO divadla v Chicagu, a Josef Ferdinand s 
bratrem Filipem, rodem z Pardubic. Josef Ferdinand se svym synelll Josefem 
provozoyal zprvu reznictvi; pozdeji si zaridil hostinec, a to na ulici Polk, neda-
1eko Canal ul. Vyprodav jej, odebral se r. 1879. do Jizni Dakoty, kde zemrel. 

r J eho bratr Filip byl prvnlm porucikem u "Slovanske setniny," jez byla zalozena 
r. 1861. v Ohicagu. Slouzi1 jako dobroyo1nik v armade Spojenf'ch StaHi; pozcle
ji povysen byl na dustojnika. Jest jiz take na prayde bozl.-

Roku 1856. pribyli zemrelf' jiz Jan Plocek, rodily z Jelen! h. a o. Vys. 
l\Iyto, jenz byl ucite1em prvnlho peveckeho spo1ku "Lumira"; Jan Ptacek 
(narozen 20. cervence r. 1836. v Letech u :l\Iirovic), jenz ma nekolik domll na 
25. a Princeton u1. a jehoz syn Jan je policejnim porucikem, a Frant. Novak, jenz 
se narodil 1. zarl r. 1843. v Rychnove nad Kneznou, kde odbyl prvni 1atinskou 
tHdu. Dne 20. srpna zmineneho roku odcestoval s otcelll J osefem, ktery provo
zoyal v Rychnove klempirstvi, do Ameriky a pribyl 20. rijna tehoz roku do Chi
caga. Tam zaridjl si jeho otee zelezarsky a kamnarsky obchod na l\Iilwaukee 
ayenlle. Na podzim r. 1861. zalozi1 Frantisek Novak s nekolika krajany "Slo
vanskou Lipu" a by1 ve spolku tomto po dlouha leta tajemnikem a pozdeji pred
sedou. Roku 1866. pomahal zaloziti prvni "Teloevicnon Jednotu Sokol," jiz byl 
prvnim starostou. Ozenil se r. 1869. V zal si za manzelkn Klementinu Ohladko
vou, dceru zemreleho dra Ant. Chladka. Spo1ecne s oteem, jenz zemrel 1. fijna 
r. 1895., vedl obehod az do r. 1873. ; po te stal se notarem a pozemkovym jednate
lem. Jest jednim z nejbohatsieh Cechu v Chieag11. Jeho syn Karel jest pravni-
kem.- . 

Roku 1857. usadHi se v ceske osade v Chicagu tito Cechove: 
Josef Dusek (nar. r. 1843. v Zasmnkach, kraj caslavsky), jenz ma kupe

cky obchod na De Koven ul., nedaleko Jefferson ul.; Frant. Bel11 (nar. r. 1832. 
v ~nade Boleslavi). ktery mel hostinec na Van Buren a potom na Canal ulici, a 
jenz pozdeji do Jizni Dakoty se odstehoval, kde spachal samovrazdu ; Jan Jira
sek, nar. r. 1824. v Drazieieh 11 Bechyne, kdez b)'val ucitelem a hudehnikcm. a 
jenz zemrel r. 1890. ve Philadelphii, kde by1 varhanikem v chramu sv. Alfollse; 
zemrely l\Iartin Cech (nar. 1. 1istopadu r. 1835. ve Vsehrdech u Kralovic), kterSr 

posta viI 1'.1873. prvni ceskou siii s jevistem na rohn nlie Brown a 20. (R. 1897. 
byla budova ta zbourana a dfivi bylo za 15 dolIarll prodano. Siii ta byla prvni 
verejnou mistnostl ceskon y Plzni, a plzeiisky "Sol~ol" a jine ccske spolky llyidc-
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ly v ní své první dny.) ; Dominik Tomáš Koínek, rodem z Nepomuku u Plzn,

kde byl emenáským mistrem ; zaídiv r. 1863. první eskou lékárnu na rohu

ulic Jefferson a De Koven. Roku 1892. se otrávil.
,

Konen téhož roku dorazil do Chicaga Jan Raisler, jenž se narodil 24.

prosince r. 1829. v ešohlavech u Radnice, kde provozoval truhláství. Dne 5.

srpna r. 1857. vstoupil na nmeckou lo a dne 23. záí pibyl do Chicaga. Tam
živil se první rok nádennickou prací; po roce poal stavt domky pro krajany.

FRANTIŠEK P. BARCAL.

Tehdy byly v Americe zlé asy. Práce bylo málo, úpadek stihal úpadek, a tchto
bylo mnoho. Zlatých a stíbrných penz bylo poskrovnu, a papírové peníze, jež

dnes mly nepatrnou cenu, byly zítra bezcennými. Každá banka, každý obchod-

ník držel své vlastní peníze a hladový dlník musil se zaasté spokojiti pknou
eí "lidumil." V dob té zažil nejenom Raisler, ale i ostatní echové mnoho
strastí a svízel. Pozdji pronajal si hostinec na Canal, blíže 16. ulice, po té pra-

coval v truhláské díln Meyera a Kirschnera. Byl zakladatelem mnoha spolk,

a innost' jeho nesla se vbec šlechetným smrem. Zemel v Chicagu 19. pro-

since r. 1897.

—
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Iy v ni sve prvni clny.); Dominik Tomas Korinek, rodem z Nepolllukn n Plzlle, 
kde byl rememlrskym mistrem; zafidlv r. 1863. prvni ceskou lekarnu na rohn 
nlie Jefferson a De Koven. Roku 1892. se otra viI. 

Konecne tehoz roku dorazil do Chieaga Jan Raisler, jenz se narodil 24-. 
prosince r. 1829. v Resohlavech n Raclnice, kde provozoval trnhlarstvi. Dne 5. 
srpna r. 1857. vstoupil na nemeckon lod' a dne 23. zufi pribyl do Chicaga. Tam 
zivil se prvni rok nadennickou praci; po roce pocal sta vet domky pro krajany. 

FRANTI~EK P. BARCAL. 

Tehdy byly v Americe zle easy. Prace bylo malo, upadek stihal upadek, a techto 
bylo mnoho. Zlatych a stfibrnych penez bylo poskrovnu, a papirove penize, jez 
dnes mely nepatrnou cenu, byly zltra bezcennymi. Kazda banka, kazdy obchod
nik drZel sve vlastni penize a h ladovy delnik musil se zacaste spokojiti peknon 
reci "Iidumihl." V clobe te zazil nejenom Raisler, ale i ostatni Cechove mnoho 
strasti a svizeliL Pozdeji pronajal si hostinec na Canal, blize 16. ulice, po te pra
coval v truhlarske clOne ~Ieyera a IGrschnera. Byl zaklaclatelcm mnoha spolku, 
a cinnost' jcho nrsla se vtlbcc slcchetnym smerem. Zpmrel v Chicagn 19. pro
since r. 1897.-
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Roku 1858. pibylo mnohem více krajan do Chicaga; z nich zasluhují

zmínky: Dnes již zesnulý Antonín Matuška (narozen 2. kvtna r. 1836. v Lišov,

k. Budjovice), jenž ml v Chicagu velkou továrnu.—

-

Z krajan, již se usadili v Chicagu r. 1859., slušuo uvésti:

Františka Kohouta a lékae Dra Chládka. František Kohout se narodil

3. ervna r. 1834. v Kutné Hoe. Do New Yorku pistál r. 1851., odkudž se ode-

bral do Manitowoc ve státu Wisconsin, kde pobyl až do íjna roku 1859. Zprvu

byl v Chicagu mstským strážníkem
;

po té si zaídil r. 1860. klempíský ob-

chod na Canal ulici. Zemel tam 14. ledna r. 1885. Jeho syn Josef Fr. Kohout,

FRANTIŠEK NOVÁK.

jenž se narodil 19. bezna r. 1860. v Chicagu, stal se tam právníkem 15. ervna
r. 1882.

Dr. Chládek (nar. 23. listopadu r. 1796. v Zámrsku u Vj^s. Mýta, kde

jeho otec byl správcem na panství hrabte Kolovrata) studoval gjmmasium v

Rychnov nad Knžnou a lékaství v Praze a ve Vídni. Lékaskou praxi pro-

vozoval v Manitowoc, v Cedar Rapids a v Chicagu, kde zemel 16. listopadu r.

18f3. Byl horlivý vlastenec a muž pímé povahy. Vedlo se mu mnohdy pra-

bídn. —
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Roku 1858. pribylo mnohcl1l vice krajani'l do Chicaga; z nich zasluhuji 
zillinky: Dnes jiz zesnuly Antonin Matuska (narozcn 2. kvetna r. 1836. v Lisove, 
k. Budejovice), jenz mel v Chicagu velkou tovarnn.-

Z krajanu, jiz se nsadili v Ohicagu r. 1859., slusno llvesti: 

Frantiska Kohouta a lekal'c Dra Chhldka. Frantisek Kohout se narodil 
3. cervna r. 1834. v Kntlle Hore. Do New Yorku pl-ist{ll r. 1851., odkudz se ode
bral do l\1anitowoc vc statu "\Visconsin, kde pobyl az do fijna rokn 1859. Zprvu 
by'l v Chicagu mestskS'm straznikem; po te si zafldil r. 1860. klempifsky ob
chod na Canal ulici. Zeml'el tam 1·1. leclna r. 1885. Jeho syn Josef Fr. Kohout, 

FRANTISEK NOVAK. 

jenz se naroclil 19. brezna r. 1860. v Chicagu, stal se tam pravnikem 15. cervna 
r. 1882. 

Dr. ChUtdek (nar. 23. listopaclu r. 1796. v Zamrsku u Vys. :\Iyta, kde 
jeho otec byl sprivccm pa panstvi hrabete Kolovrata) stucloval gymnasium v 
Rychnove nad Kneznou a lekarstvi v Praze a ve Vidni. Lekarskou praxi pro
vozoval v Manitowoc, v Cedar Rapids a v Chicagn, kde zemfel 16. listopadu r. 
18f3. Byl horlivy vlastenec a muz pflme povahy. VedIC> se 111U mnohdy pra
bidne. -
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Od roku 1860. pibylo do Chicaga nkolik tisíc ech, a tu jen o nkterých

mžeme se zmíniti.

Roku 1862. pibyla do Chicaga rodina Lusková z Veselí u Tábora, ze kte-

ré vynikl nade všecky syn Karel. Narodil se 12. záí r. 1856. ve zmínném m-
steku v echách a stal se r, 1878. v Chicagu právníkem. Manželka jeho Marie

jest schopnou a oblíbenou malíkou.

Zasloužilými osadníky chicažskými jsou také : Krejí Jan Haisman (nar.

28. bezna r. 1832. v Malém Tebetín u Peštic), jenž pistál 20. srpna r. 1848.

do msta New Orleans, kde pobyl až do roku 1863. Na to usadil se v Chicagu.

—Dále Jan Pibyl, jenž provozoval ješt r. 1903. puškaství na ulici Halsted,

blíže 12. ulice. Narodil se r. 1839. v Kunštát na Morav, v dob, kdy v Rakou-

sku byl hlad, drahota a konskripce. Je^ho otec Ignác (nar. r. 1809. ve Hrádku)

byl chudým puškaem, který r. 1848. v Kunštát vyrábl pro letovickou gardu

pušky. Avšak, než byl s nimi hotov, bylo po gardistech ! V Kunštát byl život

starého Pibyla naplnn samými trampotami, a v Letovicích, kde se usadil r.

1849., dávali mu místo chleba—kámen. Když bylo Janovi 11 rok, poal se v

Boskovicích uiti krejovin. Nosil totiž vodu z kašny, choval malou Hanu a

pásal kozy. Pivedl-li kozy hladové, byl od mistrové bit; zahnal-li kozy na

židovský hbitov, kde bylo trávy dost', byl bit od žid. A tak uplynuly 3 roky,

a Jan uml nosit vodu, chovat Hanu a Honzu a pást kozy.

Poátkem íjna r. 1853. vydal se Ignác Pibyl s celou rodinou do Ameri-

ky. Usadil se v Racin ve Wisconsinu, kde zakoušel mnoího bídy. Zemel ne-

majetný. Jan pak se pesthoval r. 1864. do Chicaga, kde se mu daí dobe.

Jeho syn Hugo je lékaem, a dcera Luisa pvkyní a pianistkou.

Téhož roku jako Jan Pibyl dorazil do Chicaga Vá,clav Kašpar (nar. 1.

záí r. 1835. v Holicích, kraj Chrudimský), který pistál do New Yorku 3. listo-

padu r. 1853. Usadil se v Chicagu na De Koven ulici, blíže eského kostela sv.

Václava, a otevel koenáský obchod a pekaství v malém devném domku.
Pozdji se pesthoval na Canal ulici do svého nového kamenného domu, kde

svj obchod rozšíil. Potom založil s Františkem Novákem, Janem Lhotkou,

zvnlým Františkem Kohoutem a Aloisem Uhrem asopis "Novou Dobu" (kon-

cem ledna r. 1871.) ; též psobil v "záložn." Dnes je v Chicagu bankéem. Má
na Blue Island ave. veliký dm, a jako dobrý obchodník, pivedl svj bankovní

závod k rozkvtu. Byl též vojínem v armád strýce Sama a v prvních letech

súastnil se v národních podnicích.

—

Roku 1866. se usadil v Chicagu zkoušený eský lékárník, Vavinec Bla-

hník, rozený r. 1845. v Malé Polence, blíže Klatov. Nejdíve nalezl zamstnání
v nmecké lékárn na rohu ulic Clark a Jefferson

;
po té r. 1868. vykoupil od

Dominika Tomáše Koínka lékárnu na rohu ulic Jefferson a De Koven, kterou

po šesti msících odsthoval do svého domu na 18. ul. a Canalport avenue, kde
dosud lékárna ta stojí. Po jeho smrti (r. 1888.) ujala se obchodu manželka
jeho Marie, první eská absolvovaná lekámioe v Americe.—

Roku 1867. se usadili v Chicagu František Fuík (nar. 31. bezna r. 1850.

v Bernardieích u Bechyn), jenž zaídil v prosinci r. 1870. první kupecký ob-

chod v Plzni v ísle 38. Fisk ul., a který jest pítomn pozemkovým jednatelem

a veejným notáem. Jeho tchán, dnes již zemelý Bartolomj Kakuška, vysta-
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Od roku 1860. pribylo do Chieaga nekolik tisie Ceehu, a tu jen 0 nekteryeh 
muzeme se zminiti. 

Noku 1862. 'pribyla do Chicaga rodina Luskova z Veseli u Tabora, ze kte
re vynikl nade vse.eky syn Karel. Narodil se 12. zafi r. 1856. ve zminenem me
stecku v Cechach a stal se r. 1878. v Chieagu 'pravnikem. l\.fanzelka jeho l\1arie 
jest sehopnou a oblibenou malirkou. 

Zaslouzilymi osadniky chieazskymi jsou take: Krejci Jan Haisman (nar. 
28. brezna r. 1832. v Malem Trebetine u Prestic), jenz pristal 20. srpna r. 1848. 
do mesta New Orleans, kde pobyl az do roku 1863. Na to usadil se v Chieagu. 
-Dale Jan Pribyl, jenz provozoval jeste r. 1903. puskarstvi na ulici Halsted, 
bHze 12. uliee. Narod.il se r. 1839. v Kunstate na Morave, v dobe, kdy v Rakou
sku byl hlad, drahota a konskripce. Jeho otec Igna·c (nar. r. 1809. ve Hradku) 
byl chudym puskarem, ktery r. 1848. v Kunst:ite vyrabel pro lctovickou gardu 
pusky. Avsak, nez byl s nimi hotov, bylopo gardistech! V Kunstate byl zivot 
stareho Pribyla naplnen samymi trampotami, a v Letovicich, kde se usadil r. 
1849., davali mn misto chleba-kamen. Kdyz bylo Janovi 11 roku, poeal se v 
Boskovicich ueiti krejeovine. Nosil totiz vodu z kasny, ,choval malou Haneu a 
pasal kozy. Privedl-li kozy hladove, byl od mistrove bit; zahnal-li kozy na 
zidovsky hrbitov, kde byIo travy dost', byl bit od zidu. A tak uplynuly 3 roky, 
a Jan umel nosit vodu, chovat Haneu a Honzu a past kozy. 

Poeatkem Hjna r. 1853. vydal se Ignac Pribyl s celon rodinou do Ameri
kyo Usadil se v Racine ve Wis,consinu, kde zakousel mndho bidy. Zemrel ne
majetnSr. Jan pak se prestehoval r. 1864. do Chicaga, kde se mn daf! dobre. 
Jeho syn Hugo je lekarem, a dcera Luisa pevkyni a pianistkou. 

Tehoz roku jako Jan Pribyl dorazH do Chicaga Vaelav Kaspar (nar. 1. 
zari r. 1835. v Holicich, kraj Chrudimsky), ktery rpristal do New Yorkn 3. listo
padu r. 1853. Usadil se v Chicagu na De Koven ulici, blize ceskeho kostela sv. 
VacIava, a otevrel korenafsky obchod a pekar-stvi v malem drevenem domkn. 
Pozdeji se prestehoval na Canal uliei do sveho noveho kamenneho domn, kde 
svuj obchod rozsiril. Potom zalozil s Frantiskem Novakem, Janem Lhotkou, 
zvecneljm Frantiskem Kohoutem a Aloisem Uhrem easopis "Novou Dobu" (kon
cem ledna r. 1871.); tez Pllsobil v "zalozne." Dnes je v Chieagu bankerem. l\ia 
na Blue Island ave. vcliky dllm, a jako dobry obchodnik, rprivedl sVllj bankovni 
zavod k rozkvetu. Byl tez vojinem v armade stryce Sarna a v prvnich letech 
sueastnil se v narodnieh podni'cich.-

Roku 1866. se usadil v Chi'eagu zkonseny ceskj lek3.rnik, Vavfinee Bla
hnik, rozeny r. 1845. v l\1ale Polence, blize Klatov. Nejdrive nalezl zamestnani 
v nemeeke lekarne na rohn ulie Clark a Jefferson; po t6 r. 1868. vykoupil od 
Dominika Tomase KoHnka Iekarnu na rohn ulic Jefferson a De Koven, kteroll 
po sesti meslcich odstehoval do sveho domu na 18. n1. a Canal port avenue, kde 
dosud lekarna ta stoji. Po ,ieho smrti (1'. 1888.) n,iala sc obchodn manzelka 
jeho Marie, prvni ceslci. absolvovana lekarruce v Ameriee.-

Roku 1867. se usadili v Chicagu Frantisek Fncik (nar. 31. brczna r. 1850. 
y Bernardieleh u Bechyne), jenz zaridil v prosinci r. 1870. prvni kupecky ob
chod y PIzni v elsIe 38. Fisk 111., a ktery jest pritomne pozemlwv)'m jednatelrm 
a verejni'm notarem. .Jeho tehan. dnes jiz zemrely Bartolomej Kakn;Jm, vystl1-
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vel r. 1870. první domek v eské Plzni. Domek ten stavn byl na Evans ulici,

nyní 18. ulice, íslo 212.

Téhož roku pijel do Chicaga Otto Kubín, (nar. r. 1859. ve Mnišku, h.

Jindichv Hradec, kde otec jeho byl pes 20 rok uitelem), který vystavl r.

1891. s Karlem J, Vopikou a Janem Královcem velký pivovar na Blue Island

avenue; zvnlý Václav Matjovsk}', rodem v Sebíov u Mladé Vožice, který

byl sbormistrem pveckého spolku "Hlahol" a uitelem pi škole sv. Václava a

po té sv. Jana na 25. ulici ; Matj Skudera (nar. r. 1840. v Kozlanech u Králo-

vic), jenž vystavl r. 1870. "hostinec u msta Plzn" na rohu Fisk ul. a Mc-

Mullen Court (nyní 19. Pláce), a který zemel r. 1877.; (Jeho manželka Bar-

bora prodala pozdji hostinec i s pozemkem eským Methodistm, kteí vystav-

li tam kostel.) František Zajíek (nar. 24. kvtna r. 1860. ve Skrchlebích u
Nymburka), jenž provozuje v Chicagu notáství a sprostedkuje pjky penz,

a František J. Jirka, jenž vstoupil r. 1877. do lékaské kolleje "Rush'.' v Chica-

gu a r. 1880. povýšen byl na hodnost' doktora. Roku 1890. stál se lenem školní

rady a v estném tom úad o to se piinil, aby veejná škola na Troop ulici

pojmenována byla "školou Jana Amose Komenského." Jirka se narodil dne 6.

prosince r. 1858. v Mladé Vožici, a zemel v Chicagu dne 9. ervence r. 1895.

Po nm pojmenována byla obecní škola na 17. ul. "Školou Jirkovou."

Zmínného již roku 1867. pisthoval se do Chicaga František Boleslav

Zdrbek, jenž se narodil 26. ervence r. 1842. v Bezddicích u Hostomic. R.

1857. vstoupil do staromstského gymnasia a ze šesté gymnasijní tídy odebral

se do kláštera Milosrdných bratí ve Štýrském Hradci. Vystoupil však z klá-

štera a chodil v Praze do sedmé a osmé tídy gymnasijní; po té se stal boho-

slovcem katolické theologické fakulty v Praze, pozdji pak studoval na prote-

stantském uilišti v Basileji ve Švýcarsku. Do Chicaga pibyl v kvtnu svrchu

zmínného rok, usadil se v Caledonii ve Wisconsinu a obsluhoval dv církve

"esko-Moravských Bratí" : jednu v Caledonii (viz osadu Caledonii ve Wis-

consinu) a druhou v Chicagu, tajn však rediguje nevrecký asopis "Pokrok"

v Racin ve Wisconsinu. R. 1869. ídil jej v Cedar Rapidsích v low. (Viz

Cedar Rapids, low^a.) Roku 1871. pesthoval se i s "Pokrokem" do Clevelandu

v Ohio, o emž bude zmínka v djinách tohoto msta. Téhož roku (po soudu s

P. Repišem) odejel do Cech. Zdržel se tam 4 msíce a po té vydal se na cestu

do Texasu se zemelým již Tom. Batlou, farmáem z Catspring, Texas, který ho
penzy založil. (Viz osadu Wesley, Tex.)

Byl pak v Houston, v Texasu sazeem u anglického listu, po té uitelem

a evangelickým kazatelem ve Wesley, v okresu Washington. V záí r. 1874.

stal se redaktorem "Pokroku Západu" v Omaze v Nebrasce a v íjnu r 1875.

redaktorem denního listu "Svornosti" v Chicagu.

Roku 1877. vyzval eské katol. knze v Chicagu k veejné debatt o v-
cech náboženských, a vyzvání to pijal dnes již zemelý P. Vilém oka, tehdy

fará osady sv. Prokopa. Dv veejné náboženské disputace konaly se pak 17.

a 19. dubna zmínného roku ve farní škole svatého Václava na ulici De Koven
v Chicagu. Njakého trvalého výsledku tmi rozmluvami nedocíleno.

Zdrbek jest pozoruhodným zjevem v esko-americké spolenosti vbec
a svobodomyslné zvlášt. Charakteristika jeho dá se shrnouti ve slova : ctižá-
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vel r. 1870. prvni domek v ceske Plzni. Domek ten staven byl na Evans ulici, 
nyni 18. ulice, cislo 212. 

Teboz roku prijel do Chicaga Otto Kubin, (nar. r. 1859. ve :\Inisku, h. 
Jindrichuv Hradec, kde otec jeho byl pres 20 rokli ucitelem), ktery vystavel r. 
1891. s Karlem J. Vopickou a Janem Kralovcem velky pivovar na Blue Island 
avenue; zvecnely Va'Clav JUatejovsky, rodelll v Sebirove u l\Ilade Vozice, ktery 
byl sborlllistrem peveckeho spolku "Hlahol" a ucitelem pfi skole sv. Vaclava a 
po te sv. Jana na 25. ulici; Matej Skudera (nar. r. 1840. v Kozlanech u Kralo
vic), jenz vystavel r. 1870. "hostinec u mesta Plzne" na rohu Fisk ul. a Mc
l\Iullen Court (nynl 19. Place), a ktery zemrel r. 1877.; (J eho manzelka Bar
bora prodala 'pozdeji hostinec i s pozemkem ceskym l\lethodistulll, kteH vystave
Ii tam kostel.) Frantisek Zajicek (nar. 24. kvetna r. 1860. ve Skrchlebich u 
Nymburka), jenz provozuje v Chicagu notarstvi a sprostredkuje pujcky penez, 
a Frantisek J. Jirka, jenz vstoupil r. 1877. do lekarske kolleje "Hush': v Chica
gu a r. 1880. povysen byl na hodnost' doktora. Hoku 1890. stal se clenem skoln! 
rady a v cestnem tom urade 0 to se pficinil, aby verejna skola na Troo.p ulici 
pojmenovana byla "skolou Jana Amose Komenskeho." Jirka se narodil dne 6. 
prosince r. 1858. v l\Ilade Vozici, a zemrel v Chicagu dne 9. cervence r. 1895. 
Po nem ,pojmenovana byla obecni skola na 17. ul. "Skolou Jirkovou." 

Zmineneho jiz roku 1867. pristeboval se do Chicaga Frantisek Boleslav 
Zdrilbek, jenz se narodil 26. cervence r. 1842. v Bezdediclch u Hostomic. R. 
1857. vstoupil do staromestskeho gymnas,ia a ze seste gymnasijni tridy odebral 
se do klastera M:'ilosrdnych bratH ve Styrskem Hradci. Vystoupil vsak z k1a
stera a chodi1 v Praze do sedme a osme tridy gymnasijni; po te se sta1 boho
slovcem katolicke theologicke fakuHy v Praze, pozdeji pak studoval na prote
stantskem ucilisti v Basileji ve SvYcarsku. Do Ohicaga pribyl v kvetnu svrchu 
zillfneneho roku, usadil se v Caledonii ve Wisconsinu a obsluho.val dye cirkve 
"Cesko-l\foravsky,ch BratH": jednu v Caledonii (viz osadu Caledonii ve Wis
consinu) a druhou v Chicagu, tajne vsak rediguje neverecky caso.pis "Pokrok" 
v Racine ve Wisconsinu. H. 1869. Hdil jej v Cedar Hapidsich v lowe. (Viz 
Cedar Hapids, Io.wa.) Hoku 1871. pi'estehoval se i s "Pokrokem" do Clevelandu 
v Ohio, 0 cemz bude zminka v dejina,ch tohoto mesta. Tehoz ro.ku (,po soudu s 
P. Helpisem) odejel do Cech. Zdrzel se tam 4 mesice a 'po. te vydal se na cestu 
do Texasu se zemrelym jiz T'om. Batlou, farmarem z Catspring,Texas, ktery ho 
penezy zalozil. (Viz osadu Wesley, Tex.) 

Byl pak v Houston, v Texasu sazecem u anglickeho listu, po te ucitelem 
a evangelickym kazatelem ve Wesley, v okre'su Washington. V zari r. 1874. 
stal se redaktorem "Pokroku Za'padu" v Omaze v Nebrasce a v Hjnu r 1875. 
redaktorem denniho listu "Svornosti" v Chicagu. 

Roku 1877. vyzval ceske katol. kneze v Chicagu k verejne debatte 0 ve
cech nabozenskych, a vyzvani to prijal dnes jiz zemrely P. ViI em Coka, tehdy 
farar osady sv. Prokopa. Dve verejne na,bo.zenske disputace ko.naly se pak 17. 
a 19. dubna zmineneho roku ve farni skole svateho Vaclava na ulici De Koven 
v Chicagu. Nejakeho trvaleho vysledku temi rozmluvami nedocHeno. 

Zdrubek jest pozoruhodnym zjevem v cesko-americke spolecnosti vubec 
a svobodomyslne zvlaste. Charakteristika jeho da se shrnouti ve slova: ctiza-
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dos, sobectví, nedtklivos, nevra nejhrubšího zrna, horená píle ve všem, co

smuje k potírání každého náboženství, ale katolického obzvlášt, bezohled-

nost' pi volb zbraní, vzdlaného lovka nedstojných a mlkos dvod.

—

Hledíce na Zdrbka jako na hlavního a pedního šiitele nevreckých zásad mezi

eským lidem v Americe se stanoviska jeho pívrženc, vidíme, že si ho strana

jeho nemálo vážila. Ve všem s nevídanou námahou, lepší vci hodnou, praco-

val, jen když se pi tom jednalo o propagandu nevreckých nauk, ze kterých

nejlépe se mu zalíbilo uení zemelého Ameriana, atheisty Roberta Ingersolla.

Pro vc, již hájí, psobí jednak tiskem, jednak pednáškami, neopomíjeje žádné

FRANTIŠEK BOLESLAV ZDRBEK.

píležitosti, aby lidu a už jakýmkoli zpsobem mohl pipomenouti, že všechno

náboženství jest prý zbyteným a škodným a že prý jedin v naukách svobodo-

myslných myslitel (nevrc) leží spása a blaho lidstva. Myslí-li to upímn,
o tom mže leckdo pochybovati, ponvadž pohnutky, jež ho vedly k nastoupení

cesty, jíž se ubírá, nebyly ideální, ale ist hmotaské, což se dá snadn osvtliti

tím, že pi hlásání materialismu pirozen také zásad tchto ve svj prospch

chyte užíval. Co se týe dále zpsobu, jakým uení nevrecké šíí, tu nutno

podotknouti, že svobodomyslným není. Zdrbek totiž ve svých pojednáních a

veejných pednáškách cynickým zpsobem, propagátora zásad (o nichž myslí.

576 IJejiny Cechtw AmerickYch. 

dost', sobectvl, nediHkllvost', nevera nejhrnb~lho zrna, horecna pHe ve vsem, co 
smeruje k 'potirani kazdeho' nab02enstvi, ale katoliel{(~ho obzvlMte, bezohled
nost' pri volbe zbrani, vzcH~laneho c]oveka nedustojnyeh a lllclkost' duvodu.
IDedice na Zdrllbka jako na hlavniho a preclniho siritele nevcreekych zasad mezi 
ceskym lidem y Ameriee se stanoviska jeho pfivrZenell, vidlllle, ze si ho strana 
jeho nemalo vazila. Ve vsem s nevidanol1 nal1lahOll, lepsi Veel hodnou, praco
val, jen kdyz se pl'i tom jcdnalo 0 propagandu nevereck),"ch nauk, ze kterych 
nejlepe se mu zalibilo neen! zemreleho Americana, atheisty Roberta Ingersolla. 
Pro vee, jiz haji, pus obi jednak tiskem, jednak prednaskami, neopomf,jeje zadne 

FRANTISEK BOLESLA Y ZDRUBEK. 

prilezitosti, aby lidu at' uz jakSrmkoli zpusobem mohl pripomenouti, ze vsechno 
nabozenstvi jest pry zbytecnSrm a skodnym a ze 1>r5- jcdine \' naukcleh svobodo
myslnS'ch mysliteli'l ~llevcrci'l) le21 sp{lsa a blaho liclstva. :\IysH-li to upfilllne, 
o tom mllze leckdo pochybovati, ponevaclz pohnutky, jez ho vedly k nastonpeni 
cest)', jiz se nbira, nehyly idc{tlllI, ale ciste hmotal'ske, coz se dfl snadne osvHliti 
tim, ze pI'i hlasclni materialisll111 prirozcnc take zasacl teehto ve SVllj prospech 
chytre uzival. Co se tS'ce dale zpusobu, jakym neeni neverecke sirI, tn nutno 
podotknouti, ze s,·oboclomyslnYm neni. Zclrubek totiz ve svyeh pojcdnclnich a 
vercjnf'ch prec1nclSkach cyniekS'm zptlsobcm, propagatora zasad (0 niehz mysli, 
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že jsou dobré) naprosto nedstojn3'm, šíil nenávist' krajan proti krajanm,

hlásí-li se ti náhodou k njakému jinému pesvdeni, než k nevreckému. T^
se stalo, že úmos jeho mezi echy v Americe nebyla ani ve spoleenském, ani

v národním smru blahodárnou. Zdrbek s nkolika jinými—a hlavn on—nás

lid proti sob rozeštval a staroeský upímný spoleenský život nesmírn po-

škodil. A to hlavn musíme si pi nm uvdomit, že nauky své kladl n a d n á -

rodnost', což vychází na jevo z toho, že vnoval veškeré své síly na potírání

náboženství eského lidu a eských knží. Nezapomínal však psobiti k tomu,

aby strana jeho si zakládala "svobodné" obce, v nichž se vyznavai nevry orga-

nisovali a vyuováni byli jakési nevrecké "morálce." Není originelním. Nevru
a všechny nauky, jež hlásá, pejal od jiných, ale v tom je pvodní, že vlastn

v našem lidu založil novou sektu s rznými bezduchými ceremoniemi, a tím stal

se vrchní sektáskou hlavou eských nevrc. Též zákonem byl donucen jako

"fará" nevrecké obce, pijati jméuo "reverendus," jemu díve tak protivné a

jím tak nenávidné.

Hvzda Zdrbkova však už valn pobledla, ale starý ten nevrec dosud

kochá se v upomínkách na doby, kdy býval považován za vdce všech nevre-

ckých Cech v Americe, a kdy despoticky ovládal mysli tch, kteí mu vili
na slovo Doby ty ovšem už minuly, a mimo to "proveniunt oratores noví"

s modernjšími myšlenkami, lepším vzdláním a dovednjším perem.—

Zdrbek co nejdíve bude zapomenutou veliinou, o níž se bude mluvit

pouze mezi tmi, kteí neznali jeho mlkosti, jeho charakteru a jeho nevrecké-

ho fanatismu, z nhož vytloukl pro sebe kapitál. A v té píin patí mu
skutená záslulia.

—

Co se pak týe literární innosti Františka B. Zdrbka, tu podotknouti

jest tolik : Pvodních prací Zdrbek, krom ítanek, tlumae a pod., nenapsal

;

byl inným hlavn jako pekladatel a kompilátor. V tomto smru vykonal Zdr-
bek dosti, upraviv jednak pro "Svornost' " a "Ducha asu," jednak pro "Svoja-

na" celou adu nevreckých i "svobodomyslných" pojednání a "kázání." Práce

ty jsou však psány slohem drsným, kostrbatým, odívány v nepkné eské roucho,

a zpsobem vdeckého šiitele svobodomyslných idejí nepíliš dstojným.—

V

Omaze vydal pt sešitk "Matice svobody." Pak sepsal tam : "První ítanku
pro školy americké," a v Chicagu "Druhou ítanku pro esko-anglické školy,"

podávající "Djiny Soustátí amerického." Dále vydal v Chicagu : "Vyslovo-

vatele anglické ei," "Mluvnici anglickou," "Návod k eskému pravopisu,"

"Dv náboženská veejná hádání s P. okou," "Postavení ženy v církvi," "Kázání

o sv. víe," peklad "Vku Rozumu" od Tomáše Paina, chatrný peklad Straus-

sova "Života Ježíšova," peklad Buechnerova "Síly a hmoty," "Pohební ei,"
"Ústavu státu Texas," "Slovník kapesní anglicko-eský," "Postoupnou mluvnici

anglickou" a jiné peklady, v nichž šíil nevru mezi echy. Zárove redigoval

r. 1871. "Orgán Jednoty Svobodomyslných" a vydává nyní sborník "Svojan."

—

Nepedpojatý historik musí napsati, že Zdrbkova námaha nepinesla aequiva-

lentního ovoce a jemu v Djinách ech am.erických, v nichž se musí hledti na
opravdovou práci národní—budiž vykázáno místo celkem neslavné.
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ze json dobre) naprosto nedustojnyrn, sifil nenavist' krajanu proti krajanfun, 
hlasi-li se ti n3.hodou k nejakemu jinemu presvedcen~ nez k nevereekfunn, Tim' 
se stalo, ze cinnost' jeho mezi Ceehy V Ameriee nebyla ani ve spolecenskem, an~ 
V narodnim smeru blahodarnou. Zdrubek s nekolika jinymi-a hlavne on-nas 
lid proti sobe rozestval a starocesky upHmny spolecensk}r zivot ncsmirne po
skodil. A to hlavne muslllle si ph nem nvedomit, ze nauky sve kladl n ad n a.
rod nos t', coz vydUlzi na jevo z toho, ze venoval veskere sve sily na potira.ni 
nabozenstvi ceskeho lidn a eeskych knezl. Nezapominal vsak ptlsobiti k tomu, 
aby strana jeho si zakladala "svobodne" once, v nichz se vyznavaci nevery orga
nisovali a vyncovimi byli jakesi lleverecke "moralce." Nelli origineln!m. Neveru 
a yseclmy llauky, jez hlasa, prejal od jinfrch, ale v tom je puvodni, ze vlastne 
v nascm lidu zalozil novon sektu s rllznymi bezdncllymi ceremoniemi, a tim stal 
se vrclmi sektafskou hlavon ceskych neVerCll. Tez zakonem byl donucen jako 
"faraI'" neverecke obce, prijati jmeno "re\'erendus," jemu elrh'e tak protrvne a 
jim tak nena videne. 

Hvezda Zdrllbkova vsak uz valne pobledla, ale stary ten neverec dosud 
kocha se v upomfnkach na d~by, kdy byval povazovan za vlldce vsech nevere
ckych Cechil v Americe, a kdy clespoticky ovladal mysli tech, ktefi mu 'verili 
na slovo ... " Doby ty ovsem uz minuly, a mimo to "proveniunt oratores novi" 
s modernejsimi myslenkami, lepsim yzdelanlm a dovednejslm perem.-

Zdrubek co nejdHve bude zapomennton velicinon, 0 nlz se bllde mlllvit 
pouze mezi H~mi, ktefi neznali jeho melkosti, jeho charaktern a jeho neverecke
ho fanatislllll, z nehoz vytlonkl pro sebe kapital. A v te pl-icine patH mu 
skutecna zasluha.-

Co se pak tyee literarn! cinnosti Frantiska B. Zdrllbka, tn podotknouti 
jest tolik: Puvodnich praci Zdrllbek, krome citanek, tlumace a pod., nenapsal; 
byl cinnym hlavne jako prekladatel a kompilator. Y tomto smeru vykonal ZdrU
bek dosti, upraviv jednak pro "Svornost' " a "Ducha Casu," jednak pro "Svoja
na" celou radu nevereckych ci "svobodomyslnych" pojednani a "kazani." Prace 
ty jsou -dak psany slohem drSn)T111, kostrbatym, odiYany v nepekne ceske roucho, 
a Zpllsobem vedeckeho sifitele svobodolllyslni'ch ideji neprilis dilstojnym.-V 
Omaze vydal pet sesitld\ "l\Iatice svoboc1y." Pak sepsal tam: "Prvnl Citanku 
pro skoly americke," a v Chicagn "Druhou Citanku pro cesko-anglicke skolyz" 
poda,Yajlci "Dejiny Soustatl americkeho." Dale vydal y Chicagu: "Vyslovo
vatele anglicke reci," ":\Iluvnici anglickou," "Nayod k eeskemu pravopisu," 
"DYe nabozenska verejna hadani s P. Cokou," "Postaveni zeny v cirkvi," "Kazan! 
o sv. vire," pl'eklad "Veku Rozumu" oel Tomase Paina, chatrnS' preklad Straus
SOYa "Zivota Jezlsova," preklad Buechnerova "Sily a hmoty," "Pohrebni reei," 
"Ustavu statu Te-xas," "Slovnik kapesni anglicko-cesky," "Postoupnou mlnvnici 
anglickou" a jine preklaely, v nichz s11'il neveru mezi Cechy. Zaroven redigoval 
r. 1871. "Organ Jec1noty S\'obodomyslnych" a vydava nyni sbornik "Svojan."
Xepredpojati' historik mnsi napgati, ze Zc1rllbkova namaha neprinesla aequiva
lentniho oyoce a jemu v Dejimlch Cechll amt'rickYch. v nichz se mns! hledeti na 
opravdovou prici narodni-budiz vykazano misto celkem neslavne. 

----0----
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Eoku 1868. se pisthovali do Chicaga Václav Lála (nar. 28, ervna r.

1855. v Bechyni), který svého asu daroval tisíc dollar na postavení eského
katolického sirotince sv. Josefa, jenž stojí na farm nedaleko msteka Lisle,

111., kamž vede dráha z Chicaga, a jest pod dozorem eských benediktin. Si-

rotinec ten založen byl roku 1898., o nmž se ješt zmíníme. Zesnulý Karel

Fouek (nar. r. 1843. v Mladé Boleslavi), první eský kožešník v Chicagu, jenž

ml dílnu na rohu ul. Jefferson a De Koven, a kdež vyrábl apky pro sokolské,

hudební a jiné uniformované sbory; Jan Královec (nar. 13. bezna r. 1849. v Do-

mažlicích), jenž vystavl r. 1891. pivovar na Blue Island avenue, a který je po-

zemkovým jednatelem a bohatým krajanem; zemelý Jan Novák (nar. 23. er-

vna r. 1835. v Kladrubech u Zbirova), jenž ídil v Chicagu eský hudební sbor

15 rok, a který zanechal ý)0 sob tyi syny: Františka (lékae), Jana (lékár-

níka), Eduarda (právníka) a Aloise (hudebníka); rovnž již zesnulý Frant.

Landa (nar. r. 1851. v Hýskov), který zprvu pracoval v devaských ohradách,

po té otevel první eský kupecký krám na Canalport avenue a 18. ulici a pí.

Dr. Anna Nováková, dcera koláe Josefa Chrsa ze Skreje u Rakovníka, která

se narodila 27. dubna r. 1864. v Mleicích u Zbirova. Pibyla s rodii svými r.

1868. do Chicaga, kde pozdji se živila šitím v krejovských dílnách. Roku
1881. se provdala za krejího Františka Nováka a r. 1892. oddala se studiu lé-

kaství na "Benettovém lékaském ústavu." Po ukonení studia stala se léka-

kou. Pí. Dr, Anna Nováková je první eská lékaka v Chicagu.—
Roku 1869. usadili se v Chicagu Robert L. Pitte, Kristián R. Válek a Au-

gust Geringer.

Robert L. Pitte se narodil r. 1846. v Blatné u Písku, kde vychodil reálku;

potom studoval na uitelském ústavu. R. 1867. ustanoven uitelem v Radnicích,

Do Chicaga pibyl 12. záí zmínného roku. Jsa hudebn vzdlán, stal se idite-

lem pveckého sboru "Hlahol" v síni "Slovanské Lípy" na Taylor ul.
;
pozdji

založil pvecký spolek "Lyru," jehož po více rok byl iditelem. Roku 1875.,

kdy nastal všeobecný obchodní úpadek, stal se uitelem pi škole sv. Václava;

po tech létech pijal místo na svobodomyslné škole esko-anglické na 18. ul., za-

ložené jednotou . S. P. S. Tam psobil 8 let. Po té zaídil si kancelá notá-

skou a ml obchod v pozemcích. Spravoval úad tajemníka "Národního hla-

vního ádu . S. P. S," od r, 1883. až do r. 1896., tedy plných 13 let. Jest le-

nem mnohých spolk a zámožným echem.
Kristián P. Válek (píše se Walleck) narodil se 29. íjna r. 1862. v Žinko-

vech u Peštic. Roku 1894. byl zvolen za poslance do snmu státu Illinois a r.

1898. byl jmenován lenem školní rady msta Chicaga.

August Geringer se narodil 2. srpna 1842. v Beznici, v kraji píseckém.

Dostalo se mu prostedního školního vzdlání a pozdji nauil se umní knih-

vazaskému. Do Chicaga pijel 18. ervence r. 1869. a pivezl sebou potebné

náiní k vázání knih a njaké eské knihy. Zaídil si nejprve na ulici De Koven

a pozdji na ulici Canal (mezi ulicemi Polk a Mather), která byla tehdy hlavní

eskou obchodní ulicí, malé knihkupectví a nepatrný závod knihvazaský. Roku
1871. se spolil s ekem Durasem (který žil pak ve Wilber, Nebr.), a oba zalo-

žili v ísle 490, na jižní Canal ulici vtší knihkupectví a malou tiskárnu. Ge-

ringer pi tom vázal knihy pro eské spolkj^ a nmecké knihkupce. V nedli
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Roku 1868. se pristehovali do Chicaga Vaclav Lala (nar. 28. cervna r. 
1855. v Bechyni), ktery sveho casu daroval tislc dollaru na postaveni ceskeho 
katolickeho sirotcince sv. J osefa, jenz stoji na farme nedaleko mestecka Lisle, 
Ill., kamz vede draha z Chicaga, a jest 'pod dozorem ceskych benediktinu. Si
rotcinec ten zalozen byl roku 1898., 0 nemz se jeste zminime. Zesnuly Karel 
Foucek (nar. r. 1843. v l\flade Boleslavi), prvni cesky kozesnik v Chicagu, jenz 
mel dUnu na rohu ul. Jefferson a De Koven, a kdez vy'rabe'l capky pro sokolske, 
hudebni a jine uniformovane sbory; Jan Kralovec (nar. 13. brezna r. 1849. v Do
mazlicich), jenz vystavel r. 1891. pivovar na Blue Island avenue, a ktery je po
zemkovym jednatelem a bohatym krajanem; zemrely Jan Novak (nar. 23. cer
vna r. 1835. v Kladrubech u Zbirova), jenz fldil v Chicagu cesky hudebni sbor 
15 roku, a ktery zanechal po sobe ctyri syny: Frantiska (lekare), Jana (lekar
nika), Eduarda (pravnika) a Aloise (hudebnika); rovnez jiz zesnuly Frant. 
Landa (nar. r. 1851. v Hyskove), ktery zprvu pracoval v drevarskych ohradach, 
po te otevrel prvni cesky kupecky kram na Canalport avenne a 18. ulici a pi. 
Dr. Anna Novakova, dcera kolal'e Josefa Ch1'8a ze Skreje u Rakovnika, kte'ra. 
se narodila 27. dubna r. 1864. v IVIlecicich u Zbirova. Pribyla s roc1ici svymi r. 
1868. do Chicaga, kde 'pozdeji se zivila sitim v krejcovskych dilnach. Roku 
1881. se provdala za krejciho Frantiska Novaka a r. 1892. oddala se studiu le
karstvi na "Benettovem lekarskem ustavu." Po ukonceni studia stala se lekar
kou. Pi. Dr. Anna N ovakova je prvni ceslci. lekafka v Chicagu.-

Roku 1869. usadili se v Chicagu Robert L. Pitte, Kristian R. Valek a Au
gust Geringer .. 

Robert L. Pitte se narodil r. 1846. v Blatne u Pisku, kde vychodil realku; 
potom studoval na ucitelskem ustavu. R. 1867. ustanoven ucitelem v Radnicich. 
Do Chicaga pribyl 12. zafi. zmineneho roku. Jsa hudebne vzdelan, stal se ridite
lem peveckeho sboru "IDahol" v sini "Slovanske Lipy" na Taylor ul.; pozdeji 
zalozi'l pevecky spolek "Lyru," jehoz po vice roku byl riditelem. Roku 1875., 
kdy nastal vseobecny obchodni iipadek, stal se ucitelem pH skole sv. Vaclava; 
'po trech letech prijal misto na svobodomyslne skole cesko-anglicke na 18. ul., za
lozene jednotou C. S. P. S. Tam pllsobil 8 let. Po te zafldil si kancelar notar
skou a mel obchod v pozemcich. Spravoval urad tajel~nika "Narodniho hla
vniho radu C. S. P. S." od r. 1883. az do r. 1896., tedy plnych 13 let. Jest cle
nem mnohych spolku a zamo~nym Cechem. 

Kristian P. Valek (pise se Walleck) narodil se 29. fljna r. 1862. v Zinko
vech u prestic. Roku 1894. byl zvo'len za poslance do snemu statu Illinois a r. 
1898. byl jmcnovan clenem skolni rady mesta Chicaga. 

August Geringer sc narodil 2. srpna 1842. v Breznici, v kraji piseckem. 
Dostalo se mu prostredniho skolnih6 vzdelani a ,pozdeji nauen se umeni knih
vazacskemu. Do Chicaga prijel 18. cervence r. 1869. a ,privezl SCbOll potrebne 
nacini k vuzani knih a nejake eeske knihy. Zafldil si nejprvc na ulici Dc Koven 
a pozdeji na ulici Canal (mezi ulicemi Polk a l\father), ktera byla tehdy hlavni 
ceskou obchodni ulici, male knihkupcctvi a ncpatrny zavod knih\'azacskY. Roku 
1871. se spolcil s Ceiikem Durasem (ktcry zil pak ve 'Vilber, N cbr.), a oba zalo
zili v cisle 490. na jizni Canal ulici vetS} knihkupectvi a malon tiskarnu. Ge
ringer pri tom vazal knihy pro ceske spolky a nemccke knihkllpce. V nedeli 
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pak a v zasvcené svátky chodíval do kostela sv. Václava na rohu ulic De Koven
a Desplaines hrávat pi bohoslužbách na housle. Když pak postaven byl na 25.

ulici kostel sv. Jana Nep., hrával v nm na varhany.

V kvtnu r. 1872. oba spoleníci—'Geringer a Duras—s obchodem svým
se odsthovali do ísla 449. na jižní Canal ul., brzy po té se však rozešli. Gerin-

ger si ponechal knihkupectví, a tiskárnu si vzal Duras, který brzy poal vydávat

asopis "Prapor Svobody." Po šesti msících však toho nechal a odešel do Crete,

v Nebrasce.

Po jeho odchodu Geringer se spolil s Josefem Langmayerem, práv ze

St. Louis do Chicaga pibylým, a zaídiv s ním novou tiskárnu, vydával "Chi-

gagský Vstník," jejž ídil Jan A. Oliverius.

"Vstník" byl listem pouze oznámkovým a dáván obecenstvu zdarma;

výlohy, s vydáváním jeho spojené, hradily oznámky. Po šesti msících se však

spoleníci rozešli, a list zstal Langmayerovi. Na jae r. 1875. pesthoval se

Geringer do . 463. na jižní Canal ul. a jal se tam vydávat týdenník "Amerikán"

a prvý eský denník ve Spojených Státech "Svornost'," jejíž prvé íslo vyšlo 8.

íjna 1875.

Redaktorem "Svornosti" na poátku byl po delší dobu František Bol.

Zdrbek sám
;
práce administraní pak vykonával Geringer.

V kvtnu r. 1876. Geringer pustil se do vydávání humoristického a proti-

náboženského obrázkového asopisu "Raráška" ; redigování jeho ml na starosti

dnes již zemelý Gustav B. Reišl, který též vypomáhal Zdrbkovi. Dne 8. er-

vence 1877. vyšel "Rarášek" zvtšen, pezván "Duchem asu" a dáván k "Svor-

nosti" za nedlní pílohu. Roku 1886. Geringer se pesthoval do nového domu
na rohu ulic 12. a Clinton a podporován nkterými svými pátely, zaídil tam

velkou tiskárnu, již postupem asu stále doploval a nyní má na 20,000 dollar

ceny. Dm, kde je tiskárna, jest majetkem jeho. Mimo to zaídil knihkupectví,

vydával a prodával rzné ítanky, krvavé a sensaní romány, snáe a protiná-

boženské spisy.—

•

Co se týe osobního a obchodního jeho charakteru, podotýkáme toto : Au-

gust Geringer jest obchodníkem piinlivým, podnikavým, vytrvalým, bezohled-

ným a jedin a pouze svého prospchu dbalým. Lidem, kteí pro nho praco-

vali tak, jak on si toho pál, platil slušnou mzdu. Le to jest vše. Jakmile však

nkdo z jeho vrných ze závodu jeho vystoupil a njakým zpsobem, hlavn
pak konkurenním, byl mu na závadu, stal se mu ihned nejhorším nepítelem.

Geringer býval své doby velkou veliinou a nemalou mocí mezi svými krajany,

což ovšem nutno piísti vlivu jeho asopis: "Svornosti," "Amerikána" a "Du-

cha asu." Vru, "vlivnými" bývaly jeho listy v dobách, kdy krajané naši toho

se obávali, aby nebyli ostouzeni ve veejném list (dnes tomu už navykli, a smjí
se tomu), a Geringer této moci tisku užíval nejen nekrajansky, nýbrž nkdy až

nelidsky. Každého, kdo se mu stal njak nepohodlným, napadal zpsobem suro-

vým, nie jeho osobní est' a posmch si trop z krajan, jimž nebyl mnohdy
hoden rozvázati eménk u obuvi jejich.

—

Geringer jest dále také jednou a to velikou píinou rozháraných spole-

enských pomr mezi americkými echy. Jeho listy to byly, které za každé

píležitosti pinášely lánky, ostouzející vící krajany. Geringer ve svých li-
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pak a v zasvecene svatky chodival do kostela sv. Vaclava na rohu ulic De Koven 
a Desplaines hravat pri bohosluzbach na houS'le. Kdyz pak postaven byl na 25. 
ulici kostel sv. Jana Ne,p., hraval v nem na varhany. 

V kvetnu r. 1872. oba spoleenici---lGeringer a Duras-s obchodem svym 
se odstehovali do eisla 449. na jizni Canal ul., brzy po te se vsak rozesli. Gerin
ger si ponechal knihkupectvi, a tiskarnu si vzal DUTas, ktery brzy poeal vydavat 
casopis "Prapor Svoboc1y." Po sesti mesicich vsak toho nechal a odesel do Crete, 
v Nebrasce. 

Po jeho odchodu Geringer se spolcil s J osefem Langmayerem, prave ze 
St. Louisu do Chicaga pribylym, a zaHdiv s nim novou tiskarnu, vydaval "Chi
gagskj Vestnik," jejz Hdil Jan A. Oliverius. 

"Vestnik" byl listem pouze oznamkovym a davan obecenstvu zdarma; 
vylohy, s vydavanim jeho spojene, hrac1ily oznamky. Po sesti mesicich se vsak 
spoleenici rozesli, a list zustal Langmayerovi. Na jare r. 1875. prestehoval se 
Geringer do c. 463. na jizni Canal ul. a jal se tam vydavat tydennik "Amerikan" 
a prvy cesky dennik ve Spojenych Statech "Svornost'," jejiz prve cislo vyslo 8. 
fijna 1875. 

Redaktorem "Svornosti" na pocatku bylpo delsi dobu Frantisek Bol. 
Zdrubek sam; :prace administracni pak vykomlval Geringer. 

V kvetnu r. 1876. Geringer pustil se do vyc1avani' humoristickeho a proti
nabozenskeho obrazkoveho casopisu "Raraska"; redigovani jeho mel na starosti 
dne's jiz zemrely Gustav B. Reisl, ktery tez vypomahal Zdrilbkovi. Due 8. cer
vence 1877. vysel "Rarasek" zvetsen, prezvan "Duchem Casu" a davan k "Svor
nosti" za nec1elni prilohu. Roku 1886. Geringer se prestehoval do noveho domu 
na rohu ulic 12. a Clinton a podporovan nekterymi svymi prately, zaridil tam 
ve,lkou tiskarnu, jiz postupem casu stale doplnoval a nynl' ma na 20,000 dollaru 
ceny. Dum, kde je tiskarna, jest majetkem jeho. :lVIimo to zaHdil knihkupectvi, 
vydaval a prodaval ruzne cHanky, krvave a sensaeni romany, snare a protimi
bozenske spisy.-

Co se tyee osobniho a obchodniho jeho charakteru, podotykame toto: Au
gust Geringer jest obchodnikem pricinlivYm, podnikavym, vytrvalym, bezohled
nym a jedine apouze sveho prospechu dbalYm. Lidem, kt,eH ,pro neho praco
vali tak, jak on si toho pral, platil slusnou mzdu. Lee to jest vse. Jakmile vsak 
nekdo z jeho vernych ze zavodu jeho vystoupil a nejakYm zpusobem, hlavne 
pak konkurenenim, byl mu na zavadu, stal se mu ihned nejhorsim nepfitelem. 
Geringer byval sve doby velkou velicinou a nemalou moci mezi svymi krajany, 
COZ ovsem nutno pricisti vlivu jeho casopisu: "Svornosti," "Amerikana" a "Du
cha Casu." Veru, "vlivnymi" byvaly jeho listy v dobach, kdy krajane nasi toho 
se obavali, aby nebyli ostouzeni ve verejnem liste (dnes tomu uz navykli, a smeji 
se tomu), a Geringer teto moci tisku uZlval nejen nekrajansky, nybrZ nekdy az 
nelidsky. Kazdeho, kdo se mu stal nejak nepolIodlnym, napadal zpusobem suro
vym, nice jeho osobni eest' a posmech si trope z krajam1, jimz nebyl mnohdy 
hoden rozvazati remenku u obuvi jejich.-

Geringer jest clale take jednol.l a to velikou prIcinou rozharanych spole
censkych pomeru mezi americkymi Cechy. Jeho listy to byly, ktere za kazde 
pfilezitosti prinasely clanky, ostouzejici vf'flci krajany. Geringer ve svych 1i-
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stech tituloval je názvy, jakých neslyšeti ani ve spolenosti neurvalc a nevzd-

lanc, štval proti nim jejich vlastní soiikmenovce, poškozoval je na obchodu a

metal jim ve tvá názvy inferiorního plemene! Geringer k vli mrzkému dol-

laru lil olej záští do ohn krajanské nenávisti, k vli zisku zapomínal na každý

národnostní a pokrevní svazek. Jemu bylo vše jedno—jen když dovil se klubka

své pomsty.

—

Geringer dále úpln zkazil dobrý vkus našeho lidu ve píin literatury

a to tím, že ve svých nevreckých i "svobodomyslných" listech pinášel takové

hnusné a tolika mravní hnilobou páchnoucí krváky, že lovk, mající jen tro-

chu vkusu, žasne a trne a diví se, jak mže nkdo—kdo se vydával a vydává za

vdce eského lidu v Chicagu a za lovka, který se chvástá, že úelem jeho

jest vzdlávati eský lid,—nco podobného pedkládati po eelá léta za duševní

stravu lidu esko-americkému. Mimo to psáno bylo a jest v jeho listech zp-
sobem "pikantním" a posmšným o osobách, jemu nepohodlných a o všem, co

jest mu proti mysli, psáno tam zpsobem neurvalým. "Svobodomyslný" lid nyní

pouze tuto pesolenou a pepepenou stravu miluje a libuje si v etb, lidi ostou-

zející, skandální a zuemravúujíeí. Následek toho jest ten, že eventueln dobrý

eský list nenalézá mezi echy v Americe pdy a živoí nebo záhy zh\Tie.

Geringer hledl vždy a všude vyrvati eskému lidu v Americe víru v Bo-

ha, která ho v tžkých dobách oblažovala, a dával mu v náhradu za to nauky o

nejhrubším hmotaství, ue ho zárove pohrdati "pedsudky" národními. A
tato "práce" a "námaha" jeho nebyly marný, a úinky jejich mezi eským lidem

jsou dnes nemálo znatelný. Dnešní americký ech, tak odchovaný, zapomíná

na svou krásnou eskou vlast', ba tak to daleko došlo, že mnohý jí i klne, že ne-

ml každé poledne na stole plné hrnce masa, jaké má po pípad v Americe, kde

mnohdy ne svým vlastním piinním, nýbrž omylem osudu domohl se znaného

jmní.

K poznání charakteru Geringerova pispje snad i tato zajímavá episoda

z jeho života.

V kvtnu r. 1891. redaktor "Svornosti" Karel Stulík, který nj-ní v Chi-

cagu provozuje lékaskou praxi, od Geringra odešel a oznámil redakci "Denní-

ho Hlasatele," že A. Geringer neposlal do ech penz, sebraných jednak na Hu-

sv pomník, jednak ve prospch krajan, zhoubnou povodní postižených, "Den-

ní Hlasatel" to uveejnil a nkolikráte Geringera vyzval, aby se z obvinní toho

ospravedlnil. "Svornost' " na to neodpovdla. Obvinní toto opakováno ješt

v ervnu, naež dopsáno do Prahy. V ervenci došla pímo do výboru, peníze

sbírajícího, odpov, že Geringer žádných penz neposlal. Dopis tento byl foto-

grafován, a obraz jeho v "Hlasateli" uveejnn. Po té svolala "Tlocviná Je-

dnota Sokol" do své sín na Taylor ul. (bylo to 3. srpna 1891.) schzi a vyzvala

A. Geringera, by se do schze dostavil a vysvtlil, pro penz v as do ech ne-

poslal.

Vc se mla takto : Sbírku na krajany v echách povodní stížené, ukon-

ila "Svornost' " dne 19. ledna 1891., peníze však došly do Prahy teprve 7. er-

vence ; sbírka na Husv pomník skonena "Svorností" 22. bezna 1890. a peníze

došly do Prahy 17. ervna r, 1891.
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stech tituloyal je naZY)', jakS'ch neslyseti ani ve spolecnosti neuryalcll a nevzde
lanCll, stval proti nim jejich ylastni soukmenovce, poskozoval je na obchodu a 
metal jim ve td.r mhvy inferiorniho plemene! Geringer k vuli mrzkemu dol
laru IiI olej zasti do ohne krajanslH~ nenavisti, k vuli zisku zapominal na kazdy 
narodnostni a pokrevni svazek. Jemu bylo vse jedno-jen kdyz doyil se klubka 
sve pomsty.-

Geringer dale llplne zkazil dobry vkus na~eho lidu ve pricine literatury 
a to tim, ze ve svych nevereckych ci "svobodomyslnych" listech prinasel takove 
hnusne a tolika mravni hnilouou pachnouci krvaky, ze clovek, majiei jen tro
chu vkusu, zasne a trne a clivi se, jak mllZe nekdo-kdo se vydaval a vydava za 
vudce ceskeho lidu v Chicagu a za cloveka, ktery se eh vasta, ze ueelem jeho 
jest vzdelavati cesky lid,-neco podobneho predkladati po cela. leta za dusevni 
stravu lidu cesko-americkemu. l\Iimo to psa.no bylo a jest v jeho listeeh zpu
sobem "pikantnim" a posmesnym 0 osobach, jemu llepohodillych a 0 Ysem, co 
jest mu proti mysli, psano tam zpusobem neurvalYm. "Svobodomyslnf' lid nyni 
pouze tuto presolellou a prepeprenou straYu miluje a libuje si v eetbe, lidi oston
zejici, skandalni a znemravliujlcl. Nasledek toho jest ten, ze eventuelne uobry 
cesky list nenaleza mezi Cechy v Americe pudy a zivofi nebo zahy zhy-ne. 

Geringer hledi,:!! yzdy a vsude vyrvati ceskemu lidu v Americe viru y. Bo
ha, ktera ho v tezkych dobacb oblazovala, a daval mn v nahradu za to nanky 0 

nejhrnbsim hmotarstvi, nee ho zaroveli pohrdati "prcilsndky" narodnimi. A 
tato "pra.ce" a "namaha" jeho nebyly marny, a {leinky j('jich mezi ceskSrm Iidem 
jsou dnes nemalo znatelny. Dnesnl americky Cech, tak odchovany, zapomina 
na svou krasnou ceskou vlast', ba tak to daleko doslo, ze mnohy ji i kIne, ze ne
mel kazde poledne na stole pIne brnce masa, jake 111a po pfipade v Alllerice, kde 
mnohdy ne svS'm vlastnim pricinenim, nybd olllylelll osudu clolllohl se zllacneho 
jmenL 

K poznani charakteru Geringerova pfispeje snad i tato zajimaya episoda 
z jeho zivota. 

V kvetnu r. 1891. redaktor "Svornosti" Karel Stnlik, ktery nyni v Chi
cagu provozuje lekai"skou praxi, od Geringra odesel a oznamil redakci "Denni
ho IDasatele," ze A. Geringer neposlal do Cech penez, sebranych jednak n3 Hu
sth pomnik, jednak ve prospech krajanu, zhonbnou povodni postizen)·ch. "Den
ni IDasatel" to uverejnil a nekolikrate Geringera vyzval, aby se z ob"dneni toho 
ospravedlniI. "Svornost''' na to neodpovedela. Obvineni toto opakovano jeste 
v cervnu, nacez dopsano do Prahy. V cervenci dosla primo do yS·boru. penize 
sbirajiciho, odpoved', ze Geringer zadnych penez neposlaI. Dopis tento b.d foto
grafovan, a obraz jeho v "IIlasateli" u verejoen. Po te svolala "Telocvicna J e
dnota Sokol" do sve sine na Taylor nI. (bylo to 3. srpna 1891.) schuzi a vyzvala 
A. Geringera, by se do schuze dostavil a vysyetlil, Pl'OC penez v eas do Cech ne
poslal. 

Vec se mela takto: Sbirku na krajany v Ccchach poyodni stizene, nkoo
cila "Svornost''' dne 19. ledna 1891., penize vsak dosly do Prally teprve I. eer
vence; sbirka na Hnsuv pomnik skoncena "Svornosti" 22. brezna 1890. a penize 
dosly do Prahy 17. cervna r. 1891. 
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Žalobci (Karel Stulík a vydavatelov "Denního Hlasatele") Geringerovi

hlavn vytýkali, že peníze zadržel proto, by jimi obchodoval. Geringer pak tvr-

dil, že penz v obchodu neužil, nýbrž že je ml uloženy na bance. Mimo to, že

penz pro ty, kdož byli stiženi povodní nezaslal v as proto, že mnozí, kteí pi-

spti slíbili, se slíbenými ástkami se opozdili. Penz na pomník Husv nepo-

slal prý proto, ponvadž nebyl jist, zda pomník ten bude postaven. Po takovém-

to prohlášení nastala nevylíitelná vava, a Geringer musil opustiti sí pod

ochranou svých pátel ; lid hrozil mu lynováním.—Le brzy rozvlnná hladina

veejného mínní se uklidnila, a Geringer pracoval svým zpsobem dále a pra-

cuje jím dodnes. Rozdíl jest tu pouze ten, že pestal býti "vdcem" eského lidu,

a methoda jeho "práce" je táž, což se opt ukázalo pi jisté dlnické stávce v

Chicagu, pi níž v exempláích "Svornosti," jež byly ureny pro eské dlnictvo,

horoval pro práva stávkujícího dlnictva, ale v exempláích, urených pro fir-

my, jež najímaly stávkokaze, uveejoval oznámky, jimiž stávkokazi se najímali.

Jiným podvodným zpsobem jednal s firmou Severa Co., v Cedar Rapids, atd.

—Máme-li shrnouti ve strunou vtu innost' Augusta Geringera, musíme do-

znati, že pracoval dos a dost', že natropil zla dost' a dost', ale positivní a uži-

tené práce mnoho nevykonal. Vydal sice dosti knih, ale knih po vtšin bez-

cenných, jako sná, tajemník lásky, domácích kuchaek, krvavých neb sensa-

ních román, ítanek pro školní dti, na jichž piložených a ve knihu veváza-

ných prospektech odporuoval knihy, jednající o léení pohlavních nemocí, žen-

ských nemocí atd. innost' jeho zasluhuje opravdového odsouzení, a prokázal-li

kdy eské národnosti ve Spojených Státech nco dobrého, vykonal to buto ne-

vdomky, anebo ze zisku.

—

Z pozdji pibylých krajan uvádíme tyto : Ludvíka Václava Zavadila,

Vavince Kadlece, Jana A. Oliveriusa, Josefa Matjku, Karla J. Vopiku, Josefa

Boleslava Pecku, Bartoše Bittnera a židy z ech : Viléma Loefflera a Ado^lfa

J. Sabatha.

Ludvík Václav Zavadil (nar. 29. srpna r. 1842. v Zástav v táborském
kraji), byl od 1. srpna r. 1859. do 12. ervence r. 1862. lesnickým praktikantem u
hrabte Adolfa Barth-Barthenheima na panství petrovickém a krašovickém v

Táborsku; od 1. prosince r. 1862. do 16. srpna r. 1865. lesním adjunktem tamže.

Po té byl osobním myslivcem až do bezna r. 1871. V srpnu r. 1871. pibyl do
Ameriky, a to nejprve do St. Louis, odkudž koncem téhož roku do Chicaga se

odebral.

Ml stížní obchod na 12. ul., nedaleko Jefferson ulice
;
po té na Halsted

ul. v ísle 755. Pozdji provozoval hostinskou živnost' v eské Plzni až do svého

skonu. Byl zakládajícím lenem "Americké Matice pro školy v echách" a ne-

úmorn o to se snažil, by se v Chicagu rozvila innost', psobící pro blaho Ma-
tice v echách. Po 'jeho smrti nadšení a obtavost' pro Matici zanikla.

Adolf Kraus narodil se z židovských rodi 25. února v Blovicích. Ukon-
iv tetí reální tídu, vydal se samoten na cestu do Ameriky. V lednu r. 1872.

usadil se v Chicagu, kde zaal obchod s lihovinami. Po té se oddal právnickým
studiím a r. 1877. podrobil se zkoušce ped nejvj^šším soudem v Ottav v Illi-

noisu. V právnictví dosáhl velikých úspch, ímž ovšem i jeho finanní zdar

byl zabezpeen. Všímal si též horliv pplitiky, a byl r. 1881. starým zvnlým
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Zalobci (Karel StuHk a vydavatelove "Denniho H1asatele") Geringerovi 
hlavne vytykali, ze penize zaclrzel proto, by jimi obehodoval. Geringer pak tvr
dil, ze penez v obehodu neuzil, nybrZ ze je mel ulozeny na bance. Mimo to, ze 
penez pro ty, kdoz byli stizeni povodni nezaslal v cas proto, ze lllnozi, ktefi pri
speti slibili, se slibenymi castkami se opozdili. Penez na pomnik Husuv nepo
slal pry proto, ponevadz nebyl jist, zda pomnik ten bude postaven. Po takovem
to prohlaseni nastala nevylicitelna vrava, a Geringer musil opustiti sin pod 
ochranou svSrch pratel; lid hrozil ll1U lyncovanim.-Lec brzy rozvlnena hladina 
verejneho mimeni se uldidnila, a Geringer pracoval svym zpusobem dale a pTa
euje jim dodnes. RozdH jest tu pouze ten, ze prestal byti "vudcem" ceskeho lidu, 
ac methoda jeho "prace" je taz, coz se opet uldizalo pri jiste delnicke sta vee v 
Chicagu, pri nlZ v exemplaHch "Svornosti," jez byly urceny 'pro ceske c1elnictvo, 
horoval pro prava stavkujiciho delnictva, ale v exemplaHch, urcenych pro fir
my, jez najima,ly stavlwkaze, uvereji'ioval oznamky, jimiz stavkokazi se najimali. 
Jinym podvodnym zpusobem jednal s firmou Severa Co., v Cedar Rapids, atd. 
-1Iame-li shrnouti ve strucnou vetu cinnost' Augusta Geringera, musime do
znati, ze pracoval c1ost' a dost', ze natropil zla clost' a dost', ale positivni a uzi
tecne prace mnoho nevykonal. Vyc1al sice closti kniih, ale knih po vetsine bez
cennych, jako snaHl, tajemnikll lasky, c10macich kucharek, krvavych neb sensa
enich romanll, citanek pro skolni c1eti, na jichz prilozcnych a ve lmihu vevaza
nych prospektech oc1porueoval knihy, jednajici 0 lecenipohlavnich nemocl) zen
skyeh nemoci atd. Cinnost' jeho zasluhuje opravc1oveho odsollzenL a prokazal-li 
kdy ceske narodnosti ve Spojen)rch Statech neco c1obreho, vykonal to bucl'to ne
vedomky, anebo ze zisku.-

Z pozc1eji pribylych krajanll llvadime tyto: Luc1vika V<lelava Zavac1ila, 
Vavrince Kac1lece, Jana A. Oliverillsa, Josefa ~fatejku, Karla J. Yopickll, .Josefa 
Boleslava Pecku, Bartose Bittnera a zidy z Cech: Vilema Locfflera a AdoHa 
J. Sabatha. 

Ludvik Vaclav Zavadil (nar. 29. srpna r. 1842. v Zastave v taborskem 
kraji), byl od 1. srpna r. 1859. do 12. cervence r. 1862. lesnickym praktikantem u 
hrabEHe Adolfa Barth-Barthenheima na ,panstvi pctrovickem a krasovickem v 
Taborsku; od 1. prosince r. 1862. do 16. srpna or. 1865. lesnim adjunktem tamze. 
Po te byl osobnlm myslivcem az c10 bfezna r. 1871. V srpnu r. 1871. pribyl do 
Ameriky, a to nejprve do St. Louisu, odkudz'koncem tehoz roku do Chicaga se 
odebral. 

::\fel stHzni obehod na 12. n1.. nedaleko Jefferson 11lice; po t6 na Halsted 
11'1. v cisle 755. Pozdeji provozoval hostinskou zivnost' v ecske Plzni az do sveho 
skonll. Byl zaklac1ajIclm clenem "Americke l\Iatice pro skoly v Cechach" a ne
ulllorne 0 to se snazil, by se v Chicagu rozvila cinnost', Pllsobici pro blaho ::\1a
ticc v Cechach. Po ·jeho smrti nadseni a obetavost' 'pro l\fatici zanikla. 

Adolf Kraus naroc1il se z zidovskych rodicll 25. unora v Blovieich. Ukon
civ treti realni tHdu, vydal se samotcn na cestu do Alllcriky. V lednn r. 1872. 
usadil se v Chieagn, kc1e zacal obche>d s lihovinami. Po te sc oddal pravl1ickS'm 
stlldiim a r. 1877. podrobil se zkousce pred nejv~'~slm sonc1cm v Ottave v Illi
noisu. V pravnictvi dosahl vclik~'ch llspechil, cimz ovsem i jeho finaneni zelar 
byl zabezpecen. Vsimal si tez horlive pplitiky, a byl r. 1881. starym zvecnelym . 
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starostou Carterem Harrisonem povolán za lena školní rady. Jeho zásluze nut-

no piísti, že byly v Chicagu zízeny též esko-anglieké veerní školy, v nichž

se vyuuje zdarma anglickému jazyku.

Roku 1893. byl Kraus ustanoven za korporanílio zástupce msta Chicaga,

a 3. kvtna r. 1897. byl jmenován lenem a pedsedou nové komise civilní služby.

—Bohá Kraus pohybuje se výhradn mezi Ameriany a Nmci, nezapírá však

aspo nikdy, že jeho kolébka stála v Cechách.

Dnes již zemelý Israelita Vilém Loeffler (nar. r. 1857. v Trhanov v pl-

zeském kraji) usadil se v Chicagu r. 1873. Byl prvním mstským písaem.

Vavinec Kadlec, jenž se narodil 27. února r. 1852. v Ouboi u Nové Kdy-
n, pibyl do Chicaga též r. 1873. Ml lékárnu v ísle 136. 12. ul. Zasedal v

mstské knihovní rad. Zemel 20. ervence r. 1895.

Rovnž roku 1873. usadil se v Chicagu Jan A. Oliverius. Narodil se r.

1843. v Královicích u Plzn. Pibyv v záí r. 1865. do St. Louis, stal se tam
hned po svém píchodu redaktorem "Pozoru Amerického," který již rok ped
jeho píchodem do msta sv. Ludvíka byl tam zesnulým Karlem Alisem založen.

"Pozor" byl vlastn založen jako konkurenní list proti "Slavii," kterou vydával

rovnž již zemelý Karel Jonáš v Racin ve Wisconsinu.

Druhý list, u kterého byl Oliverius zamstnán, byly st.-louiské "Národní

Noviny," jež založil zvnlý Jaroslav B. Blehradský r. 1868. Po té redigoval

Oliverius "Obanské Listy," které založil r. 1871. v St. Louis Karel Alis.

V lét pak již zmínného roku (1873.), ujal se v Chicagu "Vstníka chicaž-

ského." Roku 1875. vydával tam malý obrázkový a satyrický list "Bi," který

však brzy zanikl. R. 1876. vydal v Chicagu nkolik ísel volebního republikán-

ského listu "Kvt, Humoru a Pravdy." R. 1878. pesthoval se do Clevelandu

v Ohio. kdež vydával a redigoval týdenník "Rozvahu," po jehož zániku vydával

v Chicagu republikánský denník "Oban," který též záhy zanikl. Roku 1880.

redigoval v témž mst "Republikána" a od ervna 1885. až do konce srpna 1889.

vydával tam "Zlaté Klasy," msíník obsahu rolnického, který pak prodal Janu

Rosickému v Omaze, jenž pak se dal do vydávání "Hospodáe." Mimo to redi-

goval 13 msíc "Amerického Obana," orgán eské republikánské Ligy, který

vycházel v Chicagu od 5. íjna 1893. až do 5. kvtna 1896.

Roku 1870. poal v St. Louis vydávati (v sešitech) "Doktora Paulické-

ho domácího lékae" a pozdji napsal a vydal brožurku "Mravní hodnota esko-

amerického tisku."—Pihlížíme-li k innosti Oliveriusov, musíme doznati, že o

jeho poctivých úmyslech pochlebovati nemohou ani jeho odprci. Zel, že vždy

byl s názory svými osamocen, a nech podnikl to i ono, nepátelé jeho zniili

podnik jeho hned v zárodku.

Oliveriusovi se v Americe nezdailo nic, a to bylo cokoli ; se vším do-

dlal se finanních ztrát a morálního neúspchu. Nedovedl totiž pidržeti se

vtšiny a hovti choutkám esko-ameriekého lidu. Byl dlouhá léta zásadním

republikánem, a pevelká vtšina amerických ech byla smýšlení demokrati-

ckého ; hájil dobré i zlé skutky své strany s podivuhodnou neústupností, tebas

byl pro to napadán nemilosrdn svými etnými demokratickými odprci. Ku
konci svého pobytu v Americe stal se demokratem, ponvadž nemohl odpustiti
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starostou Carterem Harrisonem poyolan za clena skolni rady. J eho zaslnze nut
no pfiCIsti, ze byly v Chicagu zHzeny tez cesko-anglicke vecerni skoly, v nichz 
se vyucuje zdarma anglickemu jazyku. 

Roku 1893. byl Kraus ustanoven za korporacniho zastupce mesta Chicaga, 
a 3. kvetna r. 1897. by,l jmenovan clenem a predsedou nove komise civilni sluZby. 
-Bohac Kraus 'pohybuje se vyhradne mezi Americany a Nemci, nezapira vsak 
aspoii nikdy, ze jcho kolebka stala v Cechach. 

Dnes jiz zemrely Israelita Vilem Loeffler (nar. r. 1857. v Trhanove v pl
zenskem kraji) usa4il se v Chicagu r. 1873. Byl prvnim mestskym pisafem. 

Vavrinec Kadlec. jenz se narodil 27. unora r. 1852. v Ouboci u Nove Kdy
ne, pribyl do Chicaga tez r. 1873. l\Iei Iekarnu v cisle 136. 12. uI. Zasedal v 
mestske knihovni rade. Zemrel 20. cervence r. 1895. 

Rovnez roku 1873. usadil se v Chicagu Jan A. Oliverius. Narodil se r. 
18-!3. v Kralovicich u Plzne. Pribyv v zal'i r. 1865. do St. Louisu, stal se tam 
hned po svem pHchodu redaktorem "Pozoru Americkeho," ktery jiz rok pred 
jeho pfichodem do mesta sv. Ll1dvika byl tam zesnul$rm Karlem Aliseru zalozen. 
"Pozor" byl vlastne zalozen jako konkurencni list proti "Slavii," kterou vydaval 
rovnez jiz zemrely Karel Jonas v Racine ve Wisconsinu. 

Druhy list, u ktereho byl Oliverius zamestnan, byly st.-louiske "Narodni 
Novin),," jez zalozil zvecnely Jaroslav B. Belohradsky r. 1868. Po te redigoval 
Oliverius "Obcanske Listy," ktere zalozil r. 1871. v St. Louisu Karel Alis. 

V lete pak jiz zmineneho roku (1873.1uja'1 se v Chicagu "Vestnika chicaz
skeho." Roku 1875. vydaval tam maly obrazkovy a satyricky list "Bic," ktery 
vsak brzy zanikI. R. 1876. vydal v Chicagu nekolik cisel volebniho republikan
skeho listu "Kvetlt, Humoru a Pravdy." n. 1878. rpresH~hova'l se do Clevelandu 
v Ohio. kdez vydaval a redigoval tydennik "Rozvahn," po jehoz zaniku vydaval 
v Chicagu republikansky dennik "Obcan,~' ktery tez zahy zanikl. Roku 1880. 
redigo,'al v temz mesa~ "Republikana" a od cel"Vna 1885. az do konce srpna 1889. 
vydaval tam "Zlate Klasy," mesicnik obsahn rolnickeho, ktery pak prodal Janu 
Rosickemu v Omaze, jenz pak se dal do vydavani "Hospodare." l\Iimo to redi
goval 13 mesicu "Americkeho Obcana," organ ceske repnblildnske Ligy, ktery 
vychazel v Chicagu od 5. fijna 1893. az do 5. kvetna 1896. 

Roku 1870. pocal v St. Louisn vydavati (v sesitech) "Doktora Paulicke
ho domaciho lekare" a pozdeji napsal a vydal broznrku "l\Iravni hodnota cesko
americkellO tisku."-PrihHzime-li k cinnosti Oliveriusove, lllusime doznati, ze 0 

jeho 'poctiv$rch limyslech 'pochybovati nemohou ani jeho odpllrci. Zel, ze vzdy 
byl s nazory svymi osamocen, a necht' podnikl to ci ono, nepratele jeho znicili 
podnik jeho hned v zarodku. 

Oliveriusovi se v Americe nezdafilo nie, at' to bylo cokoli; se VSi111 do
delal se financnlch ztrat a moralniho neuspechu. Nedovedl totiz pfiddeti se 
vetsiny a hoveti choutkam cesko-americkeho lidu. Byl dlouha leta zasadnim 
republikanem, ac prevelka vetsina americkych Cechll by-la smysleni demokrati
ckeho; hajil dobre i zle skutky sve strany s podivuhodnou neustupnostl, tfebas 
byl pro to napadan nemilosrdne svymi cetnymi demokratickymi odpi'lrci. Ku 
konci sveho pobytu v Americe stal se demokratem, ponevadz nemohl odpustiti 
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stran republikánské, že se octla ve vleku trust a milionáských korporací, a že

válila na Filipinách proti lidu, hájícímu své neodvislosti a svobody.

Krásným rysem neústupného a tvrdošíjného, názory a zásady své až do

krajnosti hájícího Oliveriusa, je však—jeho ryzí vlastenectví a poctivé snahy

k udržení eské národnosti v americké cizin. V píin té jest jedním z nej-

pednjších ech v Americe—a tch mnoho není. Jan Oliverius pozdji odejel

JAN A. OLIVERIUS,
jeden z prvních noviná v Americe.

do Prahy, aby si v echách se svojí rodinou odpoinul aspo ku konci svého

života. Avšak dlouho se se svojí drahou vlastí netšil ; zemel v Praze dne 20.

dubna r. 1904. po krátké nemoci na ochrnutí mozku.

Rok po píchodu Oliveriusa do Chicaga, pibyl tam Josef Matjka. Na-

rodil se 7. bezna r. 1855. v Kladrubech u Zbirova a pijel jako kupecký mláde-

nec r. 1873. do New Yorku, odkudž brzy do Chicaga zavítal. (Pebýval také v

St. Louis v Missouri a v Omaze v Nebrasce.)

Roku 1882. poal v Chicagu vydávat "Chicažské Listy," týdenník, smru
demokratického. V srpnu r. 1884. promnil jej ve dvojtýdenník a r. 1886. v

denník. (Krátký as byl Matjkovým spoleníkem bývalý farmá, saze, no-
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strane repllblildnske, zc se octIa vc vleku trnstll a miliomlfskych korporacl, a zc 
vrucila na FilipilHlch proti lidu, hc'tjicilllu sve neoc1vislosti a svoboc1y. 

Krasnym rysclll nellstnplleho a tvrc1osijneho, nazory a zasatly sve az do 
krajnosti hajiciho Olivcrinsa, je vsak-jeho ryzi vlastenectvl. a poctive snahy 
k udrzeni ceske lHlroclnosti v americke cizine. V pl-lcine te jest jec1nilll z nej
prednejsich Cccln"l v Ameriee-a tech mnoho ncni. Jan Olivcrius pozl1eji odejel 
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JAN A. OLIYERIU8, 
jCdCll Z prvnfch novin:Hfl v Amedce. 

do Prahy, aby si v Ccchach se svoji roc1inou OJpOCillU~ aspOll kn konci sveho 
zivota. Avsak tllouho se se s\'oji tlrahon vlasti nctesil; zClllreIt' v Praze due 20. 
dubna r. 1904. po kr[ttke ncmoci na oehrnuti lllozkn. 

Rok po pi")choclu Olivcrinsa do Chicaga, pl'ibyl tam Josef Matejka. ~a
rodil se 7. br'czna r. 1855. v Klaclrnbcch u /jbirova a pl'ijcI jako kupcck5' mlade
nec r. 1873. do New Yorkll, odkndz brzy do Chicaga zavital. (l'rebS'vaI take v 
St. Louisu v ?\Iissollri a v Omaze v Nebrasce.) 

Rokn 1882. pocal v Chicagu y,Ytl{lvat "Chicazske Listy," t5'clcnnik, smeru 
demokratickeho. V srpnu r. 1884. promenil jej ve c1vojtydcnnik a r. 1886. v 
dennik. (Kratky 'cas byl l\Iatejkovym spolecnikem byvaly farmar, sazec, no-
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vinaský z-pravodaj, notá, pozemkový jednatel, kollektor a nynjší léka Dr.

Karel H. Breuer, usazený v Cameron, Texas.

Dne 15. bezna r. 1892. vykoupila pak spolenost', s notáem Janem Pe-

chou v ele, Matjkovy nad míru zadlužené "Chicažské Listy," a když se Pecha

z úadu pedsedy podkoval, zvolen byl Antonín Kozel za editele "Chicažské

Listy Publishing and Priuting Company." Listy ty zanikly 30. íjna r. 1893.

Souasn s denními "Chicažskými Listy" vydával Matjka illustrovaný

týdenník "Ameriku," od dubna r. 1889. až do ervence r. 1893. Po té stal se

spoluredaktorem "Denního Hlasatele." Vystoupiv pak z redakce listu toho, po-

al vydávat týdenník "Volné Proudy," jehož první íslo vyšlo 1. kvtna r. 1900.

List ten vycházel pouze pl roku. Po jeho zániku odsthoval se Matjka do

Baltimore. Vrátiv se v ervnu 1901. do Chicaga, vstoupil do redakce "Lidových

Novin," jež však brzy zanikly. Josef V. Matjka zemel v Chicagu dne 29. srpna

r. 1904. v bíd.

Matjka hrál díve v Chicagu vynikající úlohu. Úvr jeho byl neobme-

zený, a nepátelé Geringerovi podporovali ho všemožn, jen aby udržel se v

Chicagu list konkurenní. Matjka však nebyl ten, jenž by dovedl štstí svého

si vážiti. Nešastná povaha jeho—dvivost' vi píživníkm a pochlební-

km, umínnos, touha po stálém reformování esko-americké spolenosti, a
nedovedl ani sebe zreformovati, byly vinou toho, že stal se žebrákem. Sluáno

však doznati, že vli ml vždy tu nejlepší a nejnezištnjší; byl vždy žurnali-

stou svdomitým, mužem obtavým, fedruje zájmy celku, svých však zapomína-

je ; i ve spolcích byl pracovníkem horlivým.

Karel J. Vopika narodil se 3. listopadu r. 1857. v Dolních Hbitech u Pí-
brami a pijel do. Chicaga r. 1880., kde stal se z chudého mladíka pedsedou a

iditelem spolenosti Atlas pivovaru na Blue Island ave.

Roku 1902. jmenován byl do komise pro místní veejné práce a opravy.

Služné, s mstskj^m tím úadem spojené, je 4,000 dollar ron. Ve veejném ži-

vot hraje dležitou roli.

Adolf J. Sabath (narozen z rodi židovských 4. dubna r. 1866. v Záboí
u Blatné) pibyl r. 1881. do Chicaga, stal se právníkem a policejním soudcem na

stanici Maxwell. Pozdji zvolen do kongressu ve Washingtonu, kdež svou in-

ností i širší americkou veejnost' na sebe upozoroval. K echm se vždy hlásí

a mnohé služby jim zvlášt v poslední dob prokázal. Namítá se, že tak iní

jako vypoítavý politik. Budiž ! Ale stane-li se krajan náš, rodem Cech, ním
—tu se obyejn za svj rod stydí a pro národ svj se nerad exponuje. Smutné,

ale pravdivé

!

Josef Boleslav Pecka pišel do Chicaga r. 1885. Pochází z Prahy, kde se

narodil r. 1849. Tam se vyuil slévaství. Již jako mladík úastnil se hnutí dl-
nického, tehdy ješt národního. Na poátku let sedmdesátých, kdy socialismus

poal se šíit ve Francii a v Nmecku, byl Pecka jedním z tch eských dlník,
kteí založili v echách malé socialistické sdružení a po té esko-slovanskou soci-

áln-demokratickou stranu. Mladé toto hnutí bylo ale vládou pronásledováno, a

Pecka byl mnohokráte uvznn. Roku 1882. stal se redaktorem "Dlnických

list" ve Vídni, ale již na poátku r. 1884., po prohlášení výjimeného zákonu,

byl z Vídn vypovzen. Téhož roku (v dubnu) založil s Františkem Hlavákem
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vinarsky zpravodaj, notar, pozemkovy jednatel, kollektor a nynejsi lekar Dr. 
Karel H. Breuer, usazenSr v Cameron, Texas-. 

Dne 15. brezna r. 1892. vykoupHa pak spoleenost', s notarem Janem Pe
chou v eele, ]\fatejkovy nad miru zadluzene "Chicazske Listy," a kdyz se Pecha 
z uradu predsedy podekoval, zvolen byl Antonin Kozel za reditele "Chicazske 
Listy Publishing and Printing Company." Listy ty zanikly 30. fijna r. 1893. 

Soueasne s dennimi "Chicazskymi Listy" vydaval :Matejka illustrovany 
tydennik "Ameriku," od dubna r. 1889. az do eervence r. 1893. Po te stal se 
spoluredaktorem "Denniho Hlasatele." Vystoupiv pak z redakce listu toho, po
cal vydavat tydennik "Volne Proudy," jehoz prvni cislo vyslo 1. kvetna r. 1900. 
List ten vychazel pouze pi'll roku. Po jeho zaniku odst(~hoval se :Matejka do 
Baltimore. Vrativ se v eervnn 1901. do Chicaga, vstoupil do redakce "Lidovych 
Novin," jez vsak brzy zanikly. Josef V. ]\fatejka zemrel v Chicagu dne 29. srpna 
r. 1904. v bide. 

l\Iatejka hra! drive v Chicagu vynikajici ulohu. Dver jeho byl neobme
zeny, a nepratele Geringerovi 'podporovali ho vsemozne, jen aby uddel se v 
Chicagu list konkurencnL l\fatejka vsak nebyl ten, jenz by dovedl stesti sveho 
si vaziti. Nest'astna povaha jeho-duverivost' vuei pfizivniki'lTIl a pochlebni
kiim, uminenost', touha po sta!em reformovani eesko-americke spoleenosti, ac 
nedo'vedl ani sebe zreformo'Vati, byly vinou tollo, ze stal se zebrakem. SluSno 
vsak doznati, ze vuli mel vzdy tn nejlepsl a nejnezistnejsi; byl vzdy zurnali
ston svedomitym, llluzem obetavym, fedruje zajmy celku, svych ysak zapomina
je; i ve spolcich byl pracovnikem horlivYm. 

Karel J. Vopicka narodil se 3. listopadu r. 1857. v Dolnich Hbitech u Prr
brami a pfijel do Chicaga r. 1880., kdc stal se z chudeho mladika predsedou a 
fiditelem spoleenosti Atlas pivovaru na Blue Island ave. 

Roku 1902. jmenovan byl do komise pro mistni verejne prace a opravy. 
8luzne, s mestskym tim uradem spojene, je 4,000 dollaru roene. Ve verejnem zi
vote hraje dulezitou roli. 

Adolf J. Sabath (narozen z rodiell zielovskych 4. elubna r. 1866. v Zabofl 
u Blatne) pribyl r. 1881. elo Chicaga, stal se pravnikem a policejnim soudcem na 
stanici l\.faxweH. Pozdeji zvolen do kongressu ve Washingtonu, kdez svou cin
nosti i sirsi americkou verejnost' na sebe upozoriioval. K Cechum se vzdy hI as! 
a mnohe sluzby jim zvlaste v 'posledni dobe prokazal. Namita se, ze tak eini 
jako vypoeltavy politik. Buc1iz! Ale stane-Ii se krajan TIllS, roc1em Cech, necfm 
-tu se obyeejne za svuj rod stydi a pro naroel svuj se neracl exponuje. Smutne, 
ale 'pravdive ! 

Josef Boleslav Pecka prisel do Chicaga r. 1885. Pochazi z Prahy, kde se 
narodil r. 1849. Tam se vyucil slevacstvl. Jiz jako mladik llcastnil se hnuti del
nickeho, tehdy jeste narodniho. Na poeatku let sedmdesatSrch, kdy socialism-us 
pocal se sirit ve Francii a v Nemecku, byl Pecka jednim z tech ceskych delnikii, 
ktefi zalozili v Cechach male socialisticke selruzeni a po te eesko-slovanskou soci
alne-demokratickou stranu. l\llade toto hnuti' bylo ale vladou pronasledo·v3..no, a 
Pecka byl mnohokrate uveznen. Roku 1882. stal se redaktorem "Delnickych 
UsH'!" ve Vidnj, ale jiz na poeatku r. 1884., po 'prohlaseni vyjimecneho zakonu, 
byl z Vidne vypovezen. Tehoz roku (v dubnu) z310zil s Franti.1§kem ffiavaekem 
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(nyní v Chicagu) v Prostjov soc.-dem. list "Duch asu," a pozdji sborník

"Matici dlnickou." Pibyv v ervnu roku 1885. do Chicaga, ujal se po nemoc-

ném Norb. Zoulovi ízení "Budoucnosti," u níž byl až do jejího zániku r. 1886.

Po té bjd redaktorem chicažského asopisu "Práce" a tamních "Dlnických Li-

st." Pozdji pracoval u Matjkových "Chicažských List," u "Práva Lidu,"

u "Hlasu Svobody" a naposled psal do Geringerova "Ducha asu."—Více jak

tvr století pracoval Pecka slovem i perem v zájmu pracujícího lidu, jenž ho

pak v nouzi opustil. Zemel chd a opuštn ve mst zahrad dne 25. ervence

r. 1897.

Pecka byl též literárn inným. Roku 1887. vydal sbírku "Dlnických pí-

sní," do níž krom nho pispli Leo Kochman, Frant. Hlaváek a Norb. Zoula.

Mimo to napsal mnoho "dlnických básní," které r. 1899. vydal "esko-americký

dlnický Sokol" v Chicagu.

V srpnu r. 1886. pibyl do Chicaga mladý muž, který stal se pozoruhod-

ným nejen v tamním život spoleenském, nýbrž i žurnalistickém a spisovatel-

ském. Jest to Bartoš Bittner, jenž jako Zdrbek a Snajdr jest hlasatelem nej-

krajnjší nevry.

Narodil se 12. ervence r. 1861. v Milavi u Domažlic. Odbyv s výbor-

ným prospchem gymnasium v Domažlicích, vstoupil v Linci do theologického

semináe. Pobyv tam však pouze nkolik msíc, odebral se do Králové Hradce,

studovat bohosloví dále. Brzy však opt seminá v Hradci Králové opustil a

poal v Praze studovat práva. Když pak ho ani tato suchopárná vda neuspoko-

jila, odebral se z jara r. 1884. do Ameriky.

Usadil se nejprve v mst Cedar Rapids, v low a vyuoval tam dti ve

svobodomyslné eské škole. Dne 8. února roku 1885. odejel však do New Yorku,

kde se z nho stal esko-americký redaktor. Pibyv, jak již díve uvedeno, do

Chicaga, stal se redaktorem pi "Svornosti," odkudž r. 1888. zpt do New Yorku
se odebral. Roku 1890. stal se redaktorem "Ducha asu" a v záí r. 1893. poal
vydávati svého "Šotka." (O tomto, jakož i jiných asopisech se zmíníme ve

zvláštní stati: "Vznik a vývoj eského asopisectva v Chicagu.") Bartoš Bitt-

ner je mužem nevšedního vzdlání a mezi lidem nevreckým má soupee pouze

v Šnajdrovi. Co pak k jeho chvále slouží je ta okolnost', že se stále vzdlává,

že studuje. Sloh má svj vlastní, typický, rázovitý a vždy látce pizpsobený.
Týká-li se však jakékoliv jeho pojednání, epigram anebo vtip katolické církve,

katol. hierarchie, ponejvíce pak esko-amerických knží—jest cynikem, a cy-

nismus svj nepodává takovým sprostým zpsobem, jako na p. Zdrbek. Ale

že veškerá tato jeho protikatolická, eské knžstvo a katol. krajany ostouzející

práce se nesetkává s úspchem, o tom svdí to, že i napadení se obyejn usmjí
a list klidn odloží.

Nkteré z jeho básní, rozptýlených 'po asopisech, kalendáích a jinde,

prozrazují nemalý talent. Škoda, že zabedl ve smr a stranu, pro niž pracovati

tak, jak on pracoval, je škoda a marno ! Kdj^by byl býval zstal v echách a byl

se vnoval na p. politické satyre, byl by zajisté vynikl. V Americe talent jeho

byl okolnostmi utluen a vyznlo vše na prázdno.

Konen dlužno doznati, že Bittner jest nevrcem, jak se íká, z pesvd-
ení—což o pemnohých svobodomyslných eských pedácích tvrditi nelze.
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(nyni v Chicagu) v Prostcjove soc.-dem. list "Duch Casu," a pozdeji sbornik 
"lI1atici delnickou." Pribyv v cervnu roku 1885. do Chicaga, ujal se po nemoc
nem Norb. Zoulovi fizeni "Budoucnosti," u nlz byl az do jejiho zaniku r. 1886. 
Po te byl redaktorem chicazskeho casopisu "Prace" a tamnich "Delnickych Li
stu." Pozdeji pracoval u l\1atcjkov$rch "Chicazskych Listii," u "Prava Lidu,·' 
u "Hlasu Svobody" a naposled psal do Geringerova "Ducha Casu."-Vice jak 
ctvrt' stoleti pracoval Pecka slovem i perrem v zajmu pracujiciho lidll, jenz ho . 
pak v nouzi opustil. Zemrel chud a opusten vc mestc zahrad dne 25. cervence 
r. 1897. 

Pecka byl tez literarne cinnym. Roku 1887. vydal sbirku "Delnickych pi
snl," do nil krome neho prispei}i Leo Kochman, Frant. Hlavacek a NOl'b. Zoula. 
lIiimo to napsallllnoho "delnickych basni," ktere r. 1899. vydal "Cesko-americky 
delnick$r Sokol" v Chicagu. 

V srpnu r. 1886. pribyl do Chicaga mlady muz, ktery stal se pozorllhod
nym nejen v tamnim zivote spolecenskem, nSrbrz i zurnalistickem a spisovatel
skem. Jest to Bartos Bittner, jenz jako Zdrubek a Snajdr jest hlasatelem nej
krajnejsi nevery. 

Narodil se 12. cervence r. 1861. v 1\1ilavci u Domazlic. Odbyv s vybor
nYro prospechern gymnasium v Domazlicich, vstoupil v Lin"ci do theologickeho 
seminare. Pobyv tam vsak pouze nekolik meslcu, odebral se do Kralove Hradce, 
studovat bohoslovi dale. Brzy vsak opet seminar v Hradci Kralove opustil a 
pocal v Praze studovat prava. Kdyz pak ho ani tato suchoparna veda neuspoko
jila, odebral se z jara r. 1884. do Ameriky. 

Usadil se nejprve v meste Cedar Rapids, v lowe a vyucoval tam deti vc 
svobodomyslne ceske skole. Dne 8. unora roku 1885. odejel vsak do New Yorku, 
kde se z neho stal cesko-americky redaktor. Pribyv, jak jiz drive uvedeno, do 
Chicaga, stal se redaktorem 'ph "Svornosti," odkudz'r. 1888. zpet do New Yorku 
se odebral. Roku 1890. stal se redaktorem "Ducha Casu" a v zarI r. 1893. pocal 
vydavati sveho "Sotka." (0 tomto, jakoz i jinych casopisech se zminime ve 
zvlastnl' stati: "V znik a vyvoj ceskeho casopisectva v Chicagu.") Bartos Bitt
ner je muzem nevsednlho vzdelanl a mezi lidem nevereckym ma soupere pouze 
v Snajdrovi. Co pak k jeho chvale slouzi je ta okolnost', ze se stale vzdelava, • 
ze studuje. Sloh ma SVllj vlastnl, t)'lpickSr

, razovity ~ vzdy latce prizpusobenSr. 
Tyka-li se vsak jakekoliv jeho pojednani, e:pigram anebo vtip katolicke cirkve, 
kato1. hierarchie, ponejvice pak cesko-americkych lmezi-jest cynikem, ac cy
nismus svuj nepodava takovym sprostym zpusobem, jako na Pl'. Zdrllbek. Ale 
ze veskera tato jeho protikatoliclul, ceske Imezstvo a kato1. krajany ostouzejici 
prace se nesetkava s llspechem, 0 tom svedci to, ze i narpadeni se obycejnc usmeji 
a list klidne odlozL 

~ektere z jcho basn!, rozptfrlenych 'po casopiscch, kalcndafich a jindc, 
prozrazuji nemaly talent. Skoda, ze zabrcdl ve smer a stranu, pro nii pracovati 
tak, jak on 'pracoval, je skoda a marno! Kdyby byl byval ziistal v Cechach a byl 
se venoval na pro politicke satyr-e, byl by zajiste vynikl. V Americc talent jeho 
byl okolnostmi utlucen a vyznelo vse na prazdno. - - -

Konecne dluzno doznati, ze Bittner jest nevercem, jak se fika, z prcsved
ceni-coz 0 premnohS'ch syobodomyslnych ceskych prcdacich tvrditi nelze. - -
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Po zániku "Šotka" psal Bittner do rzných svobodomyslných asopis,
pi emž jako ztracená existence živoí.

Ješt o jednom esko-americkém agitátorovi a šiiteli nevry musíme se

zmíniti, a to o Dru Františku Iškovi. Narodil se r. 1863. ve Velešín u Bud-
jovic. Studoval gymnasium a 2 léta bohosloví v C. Budjovicích a dokonil svá

bohoslovecká studia v knžském seminái v Litomicích. Po té byl kaplanem
v tak zvaném "uzaveném území," totiž ve znmeném území v Cechách až do

roku 1893., kdy vzdav se knžství, vystoupil z církve ímsko-katolické. Na to

se oženil a stal se doktorem práv. V Bernu pak studoval staro-katolickou i pro-

testantskou theologii. Vykonav pedepsané zkoušky, vrátil se r. 1899. do ech.
V Praze jako starokatolík, tedy posud vící lovk v Boha a Krista, zahájil

svou protikatolickou innost' vydáváním polemických spisk, jakož i poádáním
pednášek. Založil tam zárove eskou staro-katolickou obec, jejímž byl fará-

em. Na podzim r. 1902. pijel do Chicaga s tím úmyslem, založit i tam obec e-
skou staro-katolickou, což se mu však nepodailo. Brzy seznal tamní esko-ame-

rickou "svobodomyslnost'," ale zvlášt jejího patrona—Aug. Geringera, a stal se

tam z istá jasná svobodomyslným eníkem, a ješt tehdy byl zárove staro-

katolickým faráem, nebo vrátiv se do Cech, kázal tam zase jako fará staro-

katolíkm. Nepohodnuv se v Praze s úady, pibyl v kvtnu r. 1903. opt do

Chicaga, kdež se usadil. Tam napsal bezcennou rukov pro rodie o svobodo-

myslné výchov dítek a brožurku o svatém Janu Nepomuckém. Konal pedná-
šky nevrecké a protikatolické nejenom v Chieagu, ale i po esko-americkém

venkov, poínaje si pi tom vyzývav a výbojn, mnohdy i nad potebu kikla-

v, zeloticky a nekrajansky, což se ovšem jeho "svobodomyslným" poslucham
zamlouvalo a zamlouvá. Jako bývalý katolický a pozdji starokatolický knz
je eníkem dobrým, á dovede i mlkostí dvod prostému, málo vzdlanému
lidu imponovati. Jeho ei,—útoky to hlavn na katol. duchovenstvo, jsou však

namnoze všední a smšné. Pi tolikeré zmn jeho náboženského pesvdení,
musíme na "svobodomyslnou" innost' jeho pohlížeti s nedvrou; nemén musí-

me jeho rozsévání nešváru mezi naším esko-americkým lidem, beztoho již na

nejvyšší stupe rozeštvaným, co nejrozhodnji odsouditi.

Dr. František Iška, "svobodomyslný" apoštol nevry, již nejezdí po osa-

dách eských a nepednáší svj hrubý materialismus a nevru, nýbrž v Oklaho-

ma City, Okla., vj^dává týdenní asopis "Vesmír," list to tendence protinábožen-

ské, v nmž se jako ve fonografu ozývají tytéž písniky, jaké hrával "Duch

asu," "Amerikán," "Svornost' " atd. "Vesmírem" opt vyplnna "citelná meze-

ra" v eském svobodomyslném novináském paeništi, v nmž tak hojn, dle sa-

mého Bittnera, roste muchomrek.

—

Mluvíme-li o fanatismu mohammedán, kteí dle koránu mají šíit islám

meem a ohnm, a odsuzujeme-li takové barbarské názory: tím více dlužno od-

souditi fanatickou esko-americkou nevru, která trhá tisícileté krajanské bra-

trské svazky zde v cizin, která se na krajany vyznání katolick. podlým meem
nadávek, snižování a výsmchu vrhá, a která ohnm nenávisti a zášti—ped ímž
veliký náš vštec Svatopluk ech, a nejvtší eský politik Rieger, národ náš

varují—hubí a nií svou vlastní, eskou krev!
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Po zaniku "Sotka" psal Bittner do riiznych svobodornyslnych casopisu, 
pH cerni jako ztracena existence iivofi. 

Jeste 0 jednom cesko-arnerickem agibltorovi a siriteli nevery musime se 
zminiti, a to 0 Dru Frantisku ISkovi. Narodil se l'. 1863. ve Velesine u Bude
jovic. Studoval gymnasium a 2 leta bohoslovi v C. Budejovicich a dokoncil sva 
bohoslovecka studia v knezskern seminal-i v Litomericich. Po te byl kaplanem 
v tak zvanem "uzavre~em uzemi," totii ve znemcenem uzemi v Ceclulch az do 
roku 1893., kdy vzdav se knezstvi, vystourpil z cirkve fimsko-katoli,cke. Na to 
se ozenil a stal se doktorem pray. V Bernu pak studoval staro-katolickou i pro
testantskou theologii. Vykonav predepsane zkousky, vratil se r. 1899. do Cech. 
V Praze jako starokatolik, tedy posud vefici clovek v Boha a Krista, zahajil 
svou protikatolickou cinnost' vydavanim polemickych s'pisku, jakoz i poradanim 
prednasek. . Zalozil tam zaroven ceskou staro-katolickou obec, jejimz byl fara: 
rem. Na podzim r. 1902. 'P1'ijel do Chicaga stirn umyslem, zalozit i tam obec ce
skou staro-katolickou, coz se mu vsak nepodarilo. Brzy seznal tamni cesko-ame
rickou "svobodomyslnost'," ale zvlaste jejiho .patr6na-Aug. Geringera, a stal se 
tam z cista jasna svobodomyslnym recnikem, ac jeste tehdy byl zaroven staro
katolickym fararem, nebot' vrativ se do Cech, kazal tam zase jako farar staro
katolikum. Nepohodnuv se v .Praze s urady, pribyl v kvetnu r. 1903. opet do 
Chicaga, kdei se usadil. Tam napsal bezcennou rukovet' pro rodice 0 svobodo
myslne vychove ditek a brozurku 0 svatem Janu Nepomuckem. Konal predna
sky neverecke a protikatolicke nejenom v Chicagu, ale i po cesko-americkem 
venkove, tpocinaje si pri tom vyzyvave a vybojne, mnohdy i nad potrebu krikla
ve, zeloticky a nekrajansky, coz se ovsem jeho "svobodomyslnym" posluchacum 
zamlouvalo a zamlouva. Jako byvaly katolicky a pozdeji starokatolicky knez 
je recnikem dobrym, a dovede i melkosti dllvodli p~rostemu, malo vzdelanemu 
lidu imponovati. Jeho reci,-utoky to hlavne na katol. duchovenstvo, jsou vsak 
namnoze vsedni a slllesne. Pri tolikere zmene jeho nabozenskeho presvedeeni, 
musime na "svobodomyslnou" cinnost' jeho pohlizeti s nedllveron; nemene musi
me jeho rozsevani nesvaru mezi nasim cesko-americkym lidem, beztoho jiz na 
nejvyssi stupen rozestvanym, co nejroruodneji odsouditi. 

Dr. Frantisek Hka, "svobodomyslnf' a'postol nevery, jii nejezdi po osa
dach eeskych a neprednasi svuj hruby materialismus a neveru, nybri v Oklaho
ma City, Ok'la., vydava tydenni casopis "Vesmir," list to tendence protinabozen
ske, v nemz se jako ve fonografu ozyvaji tytei pisnicky, jake hraval "Duch 
Casu," "Amerikan," "Svo~rnost''' atd. "Vesmirem" opet vyplnena "citelna meze
ra" v ceskem svobodomyslnem novinal'Skem parenisti, v· nemz tak hojne, dIe sa
meho Bittnera, roste muchomurek.-

l\:J:Iuvime-li 0 fanatismu mohammedanll, ktefi dIe korann maji sirit islam 
meeem a ohnem, a odsuzujeme-li takove barbarske nazory: tim vice dlnzno od
souditi fanatickou cesko-americkon neveru, ktera trha tisicilete krajanske bra
trske svazky zde v cizine, kteTa se na krajany vyznani katolick. podlym mecem 
nadavek, snizovani a vysmechu vrha, a ktera ohnem nenavisti a zasti-pred eimz 
veliky nas vestec Svatopluk Cech, a nejvetsi cesky rpolitik Rieger, narod nas 
varuji-hnbi a niei svou vlastni, ceskou krev! - - - - -

---------o~-------



Vznik a rozvoj eských spolk v Chicagu.

Nejstarší eský spolek v Chicagu byla tak eená "esko-slovanská Set-

nina,"

Založena byla 16. íjna r. 1860. v hostinci Augusta Kuery na Canal, jižn
od Van Buren ulice.

Skládala se z 50 mladých esk3'ch muž, kteí se scházeli, cviili a bavili

vespolek. Za úedníky byli zvoleni : Josef Ferdinand, pedseda. Slovák Geza
Michaloczy, setník, jenž býval díve rytmistrem maarské armády a roku 1848.

uprehl do Ameriky—kde stal se jakýmsi komorníkem u doktora Frant. Adolfa
Valenty v Chicagu, a Filip Ferdinand, nadporuík. Setnina zvala se pak "Slavo-

nian Lincoln Rifle Company." Když však byla povolána dne 16. dubna roku
1861. do vládní služby, nastoupilo pouze 12 ech, a k doplnní svému musila
setnina pijati mnoho Nmc. Proto odpadlo slovo: "Slavonian"—a zstalo
jen "Lincoln Rifle Company."

Byla to první setnina, která z Chicaga se odebrala do pole proti odbojné-

mu jihu, a každý voják ml starou mexickou kesá cí pušku a dv patrony.

První bitva, které se setnina ona úastnila, byla u Perryville. Po té bo-

jovala u Murfreesboro, Chattanooga, IMission Ridge, Tunnel Ilill a Bussetrost,

kde staten bojuje padl Slovák, plukovník Geza Michaloczy, ve stáí 43 rok.
Dne 8. ervence r. 1862. bjda setnina ta pidlena k 24. pluku jako setnina

"F," a zvnlý již Alois Uher, rodák kutnohorský, stal se u ní seržantem.

—

Roku 1861, založen druhý eský spolek a to "Slovanská Lípa."

Koncem let padesátých a na zaátku let šedesátých zakládali totiž na-

šinci "Slovanské Lípy" všude, kde vtší poet jich byl již usazen, a proto setká-

váme se se "Slovanskou Lipou" v létech tchto nejenom v Chicagu, nýbrž i v

Milv7aukee, Racin, Manitowocu, New Torku a v St. Louis.
Úel tchto "Slovanských Lip" bjd ušlechtilý: vzdlávací a zábavný. Za-

kládaly se eské knihovny, poádaly se pednášky pouné a zábavné, divadla a
plesy, a tím se národní život v Americe budil a povznášel. Ovšem nerozdvojo-
vala ješt protináboženská "práce" eské bratry v tchto létech, a proto bývaly
tehdy zábavy, poádané "Slovanskými Lipami," spolenými.

Vznik a rozvoj oeskyoh spolku v Chioagu. 
--------0--------

NejstarS! ceskfr spolek v Chicagu byla tak l'ecen a "Cesko-slovanska Set-
nina." 

Zalozena byla 16. fijna r. 1860. v hostinci Angusta Kueery na Canal, jizne 
od Van Buren ulice. . 

Skladala se z 50 mladych ceskf'ch muzTI, ktefi se schuzeli, cvicili a bavili 
vespolek. Za ufedniky byli zvoleni: Josef Ferdinand, pfedseda. Slovak Geza 
1t'[ichaloczy, setnik, jenz bY-val drive rytmistrem mad'arske armady a rokn 1848. 
uprchl do Ameriky-kde stal se jakymsi komornikern n doktora Frant. Adolfa 
Valen6' v Chicagu, a Filip Ferdinand, nadporucik. Setnina zvala ~e pak "Slavo
nian Lincoln Rifle Company." Kdyz "sak byla poyol[ma dne 16. dubna roku 
1861. do vladni sluzby" nastonpilo pouze 12 Cechii, a k dopineni svemu musila 
setnina pfijati mnoho NemciL Proto odpadio slo\'o: "Slavonian"-a zTIstalo 
jen "Lincoln Rifle Company." 

Byla to prvni setnina, ktera z Chlcaga se odebrala do p ole proti odbojne
mu jihu, a kazdy vojak mel staron mexickou kresac! 11u;lm a dye patrony. 

Prvni bitva, ktere se setnina ona ucastnila, byla U Perryville. Po te bo
jovala u :l\Iurfreesboro, Chattanooga, ::\Iission Ridge, Tunnel lIill a Bnssetrost, 
kde statecne bojuje padl Slovak, plukovnik Gcza ::\fichaloczy, ve star,! 43 roki'l. 

Dne 8. cervence r. 1862. byla setnina ta pfidelena k 24. plukll jako setnina 
"F," a zveenely jiz Alois Vher, rodak kutnohorsky, stal se n III scdantem.

Roku 1861. zaloz<,n druhy ccskfT spole1\: a to "Slovanska Lipa." 

Koncem let paclesat$'ch a na zaeatku let ;:;cdcsat~'ch zakladali totiz na
sinci "Slovanske Lipy" vSllde, kde vctS! pocet jich byl jiz llsazen, a proto sctkii
varne se se "Slo,'anskon Lipon" v Jetech techto nejenol11 y Chicagn, nybrZ i v 
l\iilwaukee, Racine, Manitowocn, ~ew Yorku a v St. Louisu. 

Dee1 tee-hto "Slovanskych Lip" byl llslechtily: vzdelavaci a ziibavny. Za
kladaly se ceske knihovny, pofadaly se prednMiky poucne a zabavnc, divadla a 
plesy, a tIm se narodni zivot v Americe lmc1il a povzna~cl. Ovsem nerozdvojo
vala jeste protinabozenskft "'prace" cesk6 bra try v tcchto letech, a proto byvaly 
tehdy zftbavy, poradane "Slovanskymi Lipami," spolecn~·mi. 
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První svoji schzi konala "Slovanská Lípa" 20. listopadu roku 1861. v ho-

stinci Augusta Kuery.—Frant. Kohout pedsedal a Frant. Novák byl tajemní-

kem. Úd zakládajících podepsalo se pak v druhé schzi, dne 24. listopadu 24,

.

a byli zvoleni tito úedníci: Frant. Kohout,, pedseda ; Frant. Novák, tajemník

a Josef Antonín Ferdinand, pokladník.

První ples "Slovanské Lípy ' poádán 26. prosince r. 1861.v nmecké síni

Beckrov na jižní Clark, nedaleko Quinci ul. Úinkoval pi nm první eský
hudební sbor pod jménem "Great Union Band," jejž tvoili nejstarší eští hudeb-

níci v Chicagu.

Dne 1. íjna r. 1862. teme ve "Slavii," jež vycházela v Racin ve Wiscon-

sinu, oznámku z Chicaga, ze které vj-svítá, že našinci tehdy i zpv piln psto-

vali. Oznámka ta zní doslovn takto

:

"Oznamuji našim vlastencm a vlastenkám, že se v našem sboru

Líp vzbudil bh zpvu "Lumír." Každý, kdo si peje jeho žákem
slouti, nech se co nejdíve pihlásí. Uiteli jsou pp. Josef Jirásek a

Jan Plocek, kteí se cítí úpln zaplaceni zdarem "Lumíra," zaež jim

budiž náš dík. S úctou:

Jan Mendlík, žák Lumírv."

Byl tedy "Lumír" odborem "Slovanské Lípy" a prvým pveckým sbo-

rem v Chicagu. Zanikl však záhy. Hned po novém roce 1863. poalo se roko-

vati o tom, jak v Chicagu eské divadlo poíditi. Jan Praus byl zvolen edite-

lem, a poalo se hned se sbírkou dobrovolných píspvk, by se mohla najati

sí, zaíditi jevišt a objednati kusy. (Praus ml tehdy obchod senaský a mou-

ný na Canal, u Van Buren ul. U nho pracoval Jan Rosický, nedávno zemelý
noviná v Omaze v Nebrasce. Pozdji odebral se Praus do Nebrasky. by vyhledal

pro eskou osadu výhodné pozemky; pobyv tam však jen krátkou dobu, vrátil

se zpt do Chicaga, kde v letech 80tých úpln schudlý zemel.)

První eské divadelní pedstavení v Chicagu bylo dne 22. února r. 1863.

v Clark Street Turner Halí. Hrála se veselohra "Pan Strýek."—Drulié divadlo

bylo sehráno dne 15. bezna v Arbeiter Halí na 12. ulici. Dávala se veselohra

'Tan apek." Dne 3. kvtna sehrána veselohra "Nalezenec," a 15. listopadu

uvedena na jevišt truchlohra "Úklady a láska." Frant. Barcal hrál starého z

Walter, Jan Praus Ferdinanda, Viktor Petrtyl z Kalb, Jan Plocek VTurma a

si. Anna Novotná Luisu.—Když pak koncem roku 1863. Jan Praus se jako iditel

podkoval, byl na jeho místo zvolen Frant. Barcal a osvdil se nejen jako schop-

ný iditel, ale i jako inný ochotník, který pispl ku zdaru eského ochotnické-

ho divadla v Chicagu od roku 1863. až do roku 1880. nemalou mrou.
Roku 1864. postavil si spolek "Slovanská Lípa" "sí" (tak jmenovány

spolkové budovy nebo dvorany v eské Americe—otrocký to peklad anglického

slova "halí") na Clinton, poblízku Van Buren ulice, a dne 18. záí téhož roku

hrálo se tam první divadlo a to "Valdek" od Klicpery. v nmž nejlépe se vyzna-

menal Fr. Barcal v úloze Prokopa divokého. Budova ta však shoela roku 1865.

Téhož roku konán v Chicagu sjezd zástupc "Slovanských Lip," nazý-

vaný tehdáž "eským kongresem." Na sjezdu tom byly zastoupeny tehdejší

"Slovanské Lípy," které byly toho asu spolky ist národními a pedstavovaly

Jan Habenicht. — Djiny echv Amer.
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Prvni svoji schuzi konala "Slovanska Lipa" 20. listopadu roku 1861. v ho
stinci Augusta Kucery.-Frant. Kohout predsedal a Frant. Novak byl tajemni
kem. Udu zakladajicich podepsalo se pak v druhe SChi'IZi, dne 24. Iistopadu 24, 
a byli zvoleni tito urednici: Frant. Kohout,. predsec1a; Frant. X ovak, tajemnik 
a Josef Antonin Ferdinand, pokladnik. 

Prvni pIes "Slovanske Lipy" pOI'udan ~6, prosince 1'. 1861.v nemeeke sini 
Beckrove na jizni Clark, nedaleko Quinci u1. Ucinkoval pri nem prvni cesky 
hudebni sbor pod jmenem "Great Union Band," jejz tvorili nejstarSl cesti hudeb
nIci v Chicagll. 

Dne 1. fijna r. 1862. cteme ve "Slavii,'" jez vychazela v Racine ve Wiscon
sinu, oznamku z Chicaga. ze ktere vysvita, ze nasinci tehdy i zpev pilne pesto
vali. Oznamka ta zni doslovne takto: 

"Oznamuji nasim vIastencum a vIastenkam, ze se v nasem sborn 
Lipe vzbndil bi'Ih zpevu "Lnmlr." Kazd}', kdo si 'preje jeho zakcm 
slouti, necht' se co nejdfive prihlasL Uciteli jsou pp. Josef Jirasek a 
Jan Plocek, ktefi se eiti (Iplne za'placeni zdarem "Lumira," zacez jim 
budiz nas dik. S uctou: 

Jan ~Iendlik, zak LumirllV." 
BrIt' tedy "Lumir" odborem "Slovanske Lipy" a prvym peveckym sbo

rem v Chicagu. Zanikl vsak zahy. Hned po novem roce 1863. pocalo se roko
vati 0 tom, jak v Chicagn ceske divadlo 'Pofiditi. Jan Prans byl zvolen fedite
lem, a pocalo se hned se sbirkon dobrovolnych pfispevkll, by se mohla najati 
SIn, zariditi jeviste a objednati kusy. (Prans mel tehdy obchod senal'sky a mou
cny na Canal, n Van Buren nI. U neho pracoyal Jan RosickS', nedayno zemrely 
novinar v Omaze v Nebrasce. Pozdeji odebral se Prans do ~ebrasky. by vyhledal 
pro ceskou osadu vyhodne pozemky; pobyv tam vsak jen krMkou dobu, vratil 
se zpet do Ohicaga, kde v letech 80tych uplne scbnc1IS' zenrrel.) 

Prvni ceske divadelni predstaveni v Chicagu bylo dne 22. {mora r. 1863. 
v Clark Street Turner Hall. Hrala se veselohra "Pan Strycek."-Druhe divadlo 
bylo sehrano dne 15. brezna v Arbeiter Hall na 12. nliei. Davala se veselohra 
"Pan Capek." Dne 3. kvetna sehrana yeseIohra "Xalezenec," a 15. listopadu 
uvedena na jeviste truchIohra "lTklady alaska." Frallt. Barcal hral stareho z 
Walterll.. Jan Prans Ferdinanda. Viktor Petrtyl z Kalbi'l, Jan Plocek Wurma a 
s1. Anna Novotna Luisn.-Kdyz 'pak kOllcem roku 1863. Jan Prans se jako riditel 
podekoyal, byl na jeho misto zvolen Frant. Bareal a osyedcil se nejell jako schop
ny fiditel, ale i jako cinny ochotnik, ktery prispel ku zdaru ceskeho ochotnicke
ho djyadla v Chicagn od roku 1863. az do rokn 1880. nemaloll merOll. 

Roku 1864. postayil si S'polek "Slovanskit Lipa" "sin" (tak jmenoyany 
spolkove budovy nebo dyorany v ceske Americe-otroekfT to preklad anglickeho 
sloya "hall") na Clinton. 1)obHzku Van Buren uEce. a dne 18. zafi tehoz roku 
hraIo se tam prvnl divadlo a to "Valdek" od Klicpery. v nemz n~jlepe se v:~zna
menal Fr. Barcal v uloze Prokopa djyokeho. Budova ta vsak shorela roku 1865. 

Tehoz roku konan v Chicagn sjezd zastnpcll "Sloyanskych Lip," nazy
vany tehdaz "ceskYm kongresem." Xa sjezdu tom byly zastoupeny tehdejsl 
"Slovanske Lfpy," ktere byly toho casu srpolky ciste naroclnimi a pfedstayovaly 

Jan Habenicht. - Dejiny Cechuv Amer, 
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v létech šedesátých jádro vlastenecky smýšlejícího lidu eského v Americe.

Ml to býti stálý snm ku projednávání záležitostí pro eskou národnost' v Ame-
rice dležitých a prospšných, stedisko vší národní innosti a zárove sbor, jenž

by se staral o hájení krajan proti útokm jinonárodním, smioval strany, upra-

voval styky se starou vlastí a pod. Zvnlý Karel Jonáš tomuto sjezdu pedse-

dal; Adolf Chládek, syn dra Chládka, byl tajemníkem, a bývalý redaktor "Ná-

rodních Novin" v St. Louis, Jan Bolemil Erben, byl hlavním eníkem. Avšak
i pi všem nadšení a zájmu, jaký jevily k podniku tomu osady eské a pi všem

nadjném oekávání bylo jednání to jalové, a výsledky tém žádné.

Roku 1865. (25. prosince) poádal pvecký sbor "Hlahol," odbor "Slovan-

ské Lípy," první svj koncert a ples.

Roku 1866, (19. srpna) založen byl v Chicagu opt spolek, a to "Tlo-
cviná Jednota Sokol" dle vzoru eského; mla asi 59 len. Prvním starostou

této Jednoty byl František Novák.

Roku 1868. pipojil se Sokol ku "Slovanské Líp" a stal se jaksi tlocvi-

ným odborem téže. Spojení to vyvolalo však nespokojenost' u mnohých len
"Tlocviné Jednoty Sokol," kteí odtrhnuvše se od "Slovanské Lípy," založili

dne 5. dubna téhož roku nový spolek pod názvem: "Sokol esko-Americký."

Roku 1869. vystavla si "Slovanská Lípa" novou sí na Tajdor ul., východ-

n od Canal ulice. Na vysoké lomenici byla devná, hrub ezaná a pomalo-

vaná "socha" knžny prý Libuše, v pízemí byly spolkové místnosti, nahoe sál a

divadlo.

První divadelní pedstavení v této budov bylo : "Sobslav, kníže eské."

Téhož roku vj^stavl si "Sokol esko-Americký též svou spolkovou budo-

vu, a to na De Koven ulici. Tyto dva sbory : "Slovanská Lípa" a "Sokol esko-
Americký" se pak krut nenávidly a potíraly se po dlouhá léta navzájem.

Udové "Slovanské Lípy" a "Tlocviné Jednoty Sokol" íkali lenm "So-

kola esko-Amerického" "vrány" (pro dlouhá péra, nošená na apkách), zaež
je opt "Sokolové" poctívali píjmím "plátenkái" a "porculánkái."

Roku 1871. (13. bezna) byla však "Slovanská Lípa" pochována—vlastn

utvoil se z ní nový spolek. Bývalý její odbor "Tlocviná Jednota Sokol" pe-
vzal totiž veškerý majetek i dluhy "Slovanské Lípy" a budova její stala se jeho

majetkem 18. bezna r. 1872.

Konen dne 6. ervence r. 1892. spojily se oba tyto sbory v jeden spolek

pode jménem "Sokol Slovanská Lípa," ímž dokonena innost' dvou nejstarších

zábavných spolk eských.v Chicagu. "Tlocviná Jednota Sokol," bývalá "Slo-

vanská Lípa," prodala ped spojením se se "Sokolem" svoji budovu i pozemek

na Taylor ul. železniní spolenosti za 20,000 dollar, a lenové "Jednoty" pe-
sthovali se pak do budovy "esko-Amer. Sokola" na Dc Koven ul. íslo 106.

—

108. a splynuli tak v jeden spolek. "Sokol Slovanská Lípa" má pes 200 lenv,
cviících asi 30 a žák na 80. Pro njaké nedorozumní sice od Nár. Sokolské

Jednoty odstoupil, ale poátkem února roku 1904. opt se k Národní Jednot
Sokolské pipojil.

Tyto nejstarší ochotnické spolky ("Slov. Lípa." "Tlocviná Jednota So-

kol" a "Sokol esko-Americký") a s nimi zárove již zaniklé dramatické sbory

"Thalia" (založen 5. kvtna r. 1874.), "Kolár" a pozdji ilý spolek "Thalia-Ko-
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v letech sedesatych jadro vlastenecky srnyslejiciho lidu ceskeho v Ameriee. 
Mel to byti staly snem ku projednavani zalezitosti pro ceskou narodnost' v Arne
rice dulezitych a 'pros'pesnych, stredisko vsi narodn! cinnosti a zaroveii sbor, jenz 
by se staral 0 haden! krajam'l. proti -(itokum jinonarodnirn, smiroval strany, upra
voval styky se staron vlasti a pod. Zvecnely Karel Jonas tomnto sjezdu predse
dal; Adolf Chladek, syn dra Chladka, byl tajemnikem, a byvaly redaktor "Na
rodnich Novin" v St. Louisu, Jan Bolemil Erben, byl hlavnim reenikern. Avsak 
i ph vsem nadseni a zajmu, jaky jevily k podniku tomu osady eeske a ph vsem 
nadejnem ocekavani bylo jednani to jalove, a vysledky temer zadne: 

Roku 1865. (25. prosince) poradal pevecky sbor "Hlahol," odbor "Slovan
ske Lipy," prvni svuj koncert a pIes. 

R0ku 1866. (19. srpna) zalozen byl v Chicagu opet spolek, a to "Telo
cvicna Jednota Sokol" dIe vzoru ceskeho; mela asi 59 cleni'l. Prvnim starostou 
teto Jednoty byl Frantisek Novale 

Roku 1868. pripojil se Sokol ku "Slovanske Li'pEt a stal se jaksi telocvic
nym odborem teze. Spojeni to vyvolalo vsak nes'Pokojenost' n mnohych clenu 
"TEDocvicne Jednoty Sokol," ktefi odtrhnnvse se od "Slovanske Li'PY," zalozili 
dne 5. dnbna tehoz roku novy spolek pod nazvem: "Sokol Cesko-AmerickY." 

Roku 1869. vystavela si "Slovanska Lipa" novon sin na Taylor n1., vychod
ne od Canal uliee. Na vysoke lomenici byla drevena, hrube rezana a pornalo
vana "socha" knezny pry Libnse, v pHzemi byly spolkove mistnosti, nahore sal a 
divadlo. 

Prvni divadelni pI'edstaveni v teto bndove bylo: "Sobeslav, knize ceske." 

I Tehoz roku vystavel si "Sokol Oesko-Americky tez svou spolkovon budo
VU, a to na De Koven ulici. Tyto dva sbory: "Slovanska Lipa" a "Sokol Oesko
Americkf' se pak krute l1enavidely a potlraly se po dlouha. leta navzajem. 

Udove "Slovanske Lipy" a "Teloevicne J ednoty Sokol" fikali clenum "So
kola Oesko-Americkeho" "vr[my" (pro dlouhapera, 1l0sen[L na capkach), zacez 
je opet "Sokolove" poctivali pfijmim "platenka.ri" a "porcnla.nkat·i." 

Roku 1871. (13. brezna) byla vsak "Slovanska Lipa" pochovana-vlastne 
utvoril se z nl novy spolek. BSrvalSr jeji odbor "'felocvicna J ednota Sokol" pre
vzal totiz vesker~' majetek i dluhy "Slovanske Lip)r" a blldova jeji stala se jeho 
rnajetkem 18. brezna 1'. 1872. 

Konecne dne 6. cervenee r. 1892. spojily se oba tyto sbory v jec1cn spolek 
pode jmenem "Sokol Slov3J1ska Lipa," clmz dokoneena cinnost' d \'on nejstarsich 
zabavn)'eh spolki'l ceskYch.v Chicagu. "TeloCiviena Jednota Sokol," byva1[l "Slo
vanska Lipa," prodala preel spoje11111l se se "Sokol em" svoji budovu i pozemek 
na Taylor nI. zeleznicnl spolrCllosti za 20.000 c1011ari'l, a cleno\'c "J ec1noty" pre
stehoyali se pak do bndov~' "Cesko-Amer. Sokola" na De Koven uI. cislo 106.
lOS. a splynuli tak v jeden spolek. "Sokol Sloyanska Lipa" rna pl'es 200 cleni'lv, 
cvicicich asi 30 a zaki'l na 80. Pro nejake nedorozmneni sice oel Nar. Sokolske 
.Jednoty odstonpil, ale pOC[ltkrm {mora rokn 1904. opet se k Narodni Jednote 
Sokolske pripojil. 

Tyto nejstarsi ochotnieke spolky ("RIm'. IJlpa." "Telocvicna .J eclnota So
kol" a "Sokol Cesko-Americky") a s nimi zarovel1 jiz zallikle dramaticke sbory 
"TbaJia" (zalozen 5. kvetna r. 1874.), "Kolar" a pozdeji cj}~r spolek "Thalia-Ko-



Stát Illinois. 591

lár," jenž vznikl splynutím obou sbo v jeden : pak dramatický sbor "Jan Ne-

ruda," ochotnický klub "Boleslav Jablonský," "Sokol Slovanská Lípa," dramati-

cký spolek "Vítzslav Hálek," ochotnický odbor "Sokola Chicago" a konen "e-
ské-Národní Ochotnické Družstvo," *) vykonaly dojista v život národním ech
chicažských práci uznání hodnou, nebo eská divadla v létech 60tých, 70tých a

80tých plnila dležitý úkol na zachování eského jazyka v Chicagu. Zejména

vjTiikal zdailou souhrou a výbrem her sbor "Thalia," který byl nejprve dra-

Bývala spolková budova ,,Slovanské Lípy** na Taylor wl.

matickým odborem "Tlocviné Jednoty Sokol." Prvním riditelem byl Frant.

Barcal a první divadlo dáváno bylo dne 16. kvtna r. 1874. v budov ^Martina

echa. Sehrána "Fotografická dílna v Praze."

Dne 20. ervna dávalo se druhé divadelní pedstavení, a tu hrána Zákrej-

sova tragedie "Podbradovna." v téže budov na 20. a Brown ul. —
o

Ze starších ochotník zasluliují estné zmínky tito

:

Zesnulý již Jan Praus (nar. r, 1833. v Rychnov u. K.), první iditel e-
ského divadla v Chicagu.—

František Barcal (nar. 11. srpna r. 1841. ve Stožicích), pozdji policejní

kapitán v Chicagu.

—

Zvnlý Adolf Chládek, syn lékae Chládka. jenž byl prvním eským

*) "esko-Národní Ochotnické Družstvo" v Chicagu vydávalo v letech 90tých

asopis "Divadelní Listy," který vycházel v Chicagu jako msíník. Prvé íslo vyšlo

15. srpna r. 1891. Listy ty zanikly 6. kvtna r. 1893.
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lar," jenz vzniki splynutim obou sbo:h1 v jcden; pak lll'amatickS' sbor "Jan Ne
ruda," ochotnicky kInb "Bolesiav JablonskY," "Sokol Slovanska Lipa," dramati
cky spolek "Vitezslav Halek," ochotnick$' odbor "Sokola Chicago" a konecne "Ce
ske-Narodni Ochotnicke DruZstvo," *) vykonaly dojista v zivote narodnlm Cechu 
chicazskych praci nznanl hodnon, nebor ceska dinulla v leteeh 60tych, iOtych a 
SOtych piniia dUlezit~· ukol na zachovani ceskeho jazyka v Chicagu. Zejmena 
vynikal zdai'ilon sonhrou a v~'berelll her sbor "Thalia," kterS' byl nejprve dra-

Byvala spolkova budova "Slovanske Lipy" na Taylor ul. 

matick$'m odborem "Telocvicne J ednoty Sokol." Pn'nim l-iditelem byl Frant. 
Barcal a prvlll divadlo dftvano bylo dne 16. kvetna r. 18i4. v budove :JIartina 
Cecha. Sehrana "Fotograficka cHIna v Praze." 

Dne 20. cervna davalo se druhe di,'adeini preclstavelll, a tu In'ana Zakrej
so va tragedie "Poclebraclovna~" v teze buclove na ~O. a Brown n1. -

---------0---------
Ze starsich ochotnlki'l zasIuhuji cestne zminky tito: 
ZesnnlS' jiz Jan Praus (nar. r. 1833. v Rychnove n. K.), prvni ficlitel ce

skeho clivaclia v Chicagu.-
FrantiSek Barcal (nar. 11. srpna r. 1841. ve Stoziclch ), pozdeji policejnl 

kapitan v Chicagu.-
Zvecnely Adolf Chladek, syn Iekare Chiadka, jenz byl prvnlm ceskym 

*) "Cesko-N"arodnf Ochotnicke Druzstvo" 'y Chicagu vydavalo v letech 90tS'ch 

casopis "Dh-adelni Listy," kterS' vychazel v Chicagu jako mesicnik. PrYe cislo vyslo 

15. srpna r. 1891. Listy ty zanikly 6. kvetna r. 1893. 
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konsteblem v Chicagu a sloužil u dobrovolník státu Wisconsinu, kde dosáhl d-
stojnosti druhého poruíka.

—

Antonín Jurka z Královic u Plzn, pozdji uitel nminy na veejných

školách v St. Paul v Minnesot, a v nedávných letech velkotajemník ád C. S.

P. S., bydlící v New Yorku. —
Josef Kalasánský Schnessler (nar. 15. ervence r. 1833. v Luži na Vysoko-

mýtsku, bývalý len divadelní spolenosti Prokopovy v Cechách a první iditel

"esko-Amerického Sokola," jenž žil pozdji (ješt r. 1903.) ve Wilber, v

Nebrasce.

Václav Lenoch (nar. 27. listopadu r. 1847. na samot zvané Mnichovství

u Potštýna n. Orlicí), jenž pibyl do Ameriky r. 1869.

—

Bedich Klimt (nar. 19. kvtna r. 1847. v Praze), hostinský v Chicagu.

—

Jan Josef Beneš (nar. 25. záí r. 1859. v Jamnech u Písku), který pijel

s rodii r. 1870. do Clevelandu, odkudž r. 1877. se odebral do Chicaga, kde byl

sazeem.—

•

Zemelý Jan Rosický (nar. 17. pros. r. 1845. v Humpolci), pozdji ma-

jetník a redaktor eských list v Omaze v Nebrasce.

—

enk Duras (nar. 21. ledna r. 1846. v Zelenících u Prahy), pokladník

banky ve Wilber v Nebrasce.

—

Zesnulí již František Kohout, Alois Uher z Kutné Hory, Jan Raisler a

Emanuel Le Gros, jenž se narodil 10. srpna r. 1850. v Královicích u Plzn ; ze-

mel 13. kvtna r. 1896. v Chicagu, kde žil 29 rok.

—

Jan Borecký (nar. 20. ervence r. 1828. v Bežanech u C. Brodu), nyní v

Little Rock v Arkansasu.

—

Antonín Pregler (nar. 21. záí r. 1850. v Kutné Hoe), jenž pibyl do Chi-

caga r. 1865., kde byl lenem "Slovanské Lípy," "Hlahola" a jiných spolk. (Jako

chudý kupecký ue pibyl do Chicaga a pracoval nejprve v továrn na pozla-

cování rámek. Pozdji kupil; po té zaídil si výletní zahradu a liostinec u

"Národního hbitova." ^Nfajetek ten prodal 23. kvtna roku 1901. spolku "eské
Útuln.")

Antonín Petrtyl a zemelý Viktor Petrtyl z Bystice, okres libáský.

Zvnlý František Ržika, bývalý len spolenosti Kulasovy v echách.

Frant. J. Sadílek (nar. r. 1851. v Ledi u áslavi), nyní ve Wilber, v

Nebrasce.

—

Emerich Heman Vávra (nar. 25. bezna r. 1851. ve Vídni z eských rodi-

), jenž pibyl r. 1867. do Chicaga.

—

Václav Kreja (nar. 28. záí r. 1857. v ervené eici u Pelhimova),

jenž pibyl r. 1863. do Chicaga, kde zemel r. 1889.

—

Jindich Hájek (nar. 26. kvtna r. 1834. v Liblíni u Královic), který se

usadil r. 1867. v Chicagu.—

•

Josef edík, nar. r. 1856. v Královicích
;
pibyl r. 1870. do Chicaga.

—

Frant. Kosák (nar. 22. záí r. 1849. v Chrudimi), jenž zemel 25. ledna r.

1893. v Chicagu. S Kosákem odešlo kus starého, ochotnického eského života

z Chicaga, který, ím dál je za námi. tím vtší má pro nás pvab se svými vzpo-

mínkami, rozechvívaje nás mlhavým leskem starých tužeb a snah. Byli to dnové

konsteblem v Chicagu a slouzil u dobrovolniku statu Wisconsinu, kde dosilil du
stojnosti druheho porucika.-

Antonin Jurka z Kralovic u Plzne, pozdeji ucitel nemciny na verejnych 
skolach v St. Paul v Minnesote, a v nedavnfrch letech velkotajernnik radu C. S. 
P. S., bydlici v New Yorku. -

Josef Kalasanskj Schuessler (nar. 15. cen'ence r. 1833. v Luzi na Vysoko
mytsh.-u, bfrvaly clen divadelni spolecnosti Prokopovy v Cechach a prvni riditel 
"Cesko-Americkeho Sokola," jenz zil pozdeji (jeste r. 1909.) ve Wilber, v 
Nebrasce. 

Vaclav Lenoch (nar. 27. listopadu r. 1847. na samote z\'ane Mnichovstvi 
u Potstjna n. Orlici), jenz pribyl do Ameriky r. 1869.~ 

Bedfich Klimt (nar: 19. kvetna r. 1847. v Praze), hostinsky v Chicagu.
Jan Josef Benes. (nar. 25. zaH r. 1859. v Jamnech u Piskn), ktery prijel 

s rodici r. 1870. do Clevelandu, odkudz r. 1877 .. se odebral do Chi-caga, kde byl 
sazecem.- . 

Zernrely Jan Rosickj (nar. 17. pros. r. 1845. v Hnmpolci), pozdeji rna
jetnik a redaktor ceskS'ch listll v Omaze v ~ebrasce.-

Cenek Duras (nar. 21. ledna r. 1846. v Zelenicich u Prahy) ~ pokladnik 
banky ve Witber v Nebrasce.- . 

Zesnuli jiz Frantisek Kohout, Alois Uher z Kutne Hory, Jan Raisler a 
Emanuel Le Gros, jenz se narodil 10. srpna r. 1850. v Kralovicich n Plzne; ze
mrel 13. kvetna r. 1896. v Chicagu, kde zil 29 rokll.-

Jan Boreckj (nar. 20. cervence r. 1828. \~ Bi"ezanech u C. Brodn), nyni v 
Little Rock v Arkansasu.-

Antonin Pregler (llar. 21. zafi r. 1850. v Kutne Hore), jenz pribyl do Chi
caga r. 1865., kde byl clenem "Slovanske Lipy," "Hlahola" a jinfrch spolkli. (Jako 
chudy kupeckf' neeD. pribyl do Chicaga a pracoval nejprve y tovarne na pozla
covani rameckiL Pozeleji kupcil; po te zaHdil si vfletni zahradu a -hostinec u 
"Narodniho hrbitova." ~rajetek ten prodal 23. kvetna roku 1901. spolku "Geske 
Utulne.") 

Antonin Petrtyl a zemrelfr Viktor Petrtyl z Bystrice, okres libMiskS'. 
ZvecnelS' Frantisek RUZicka, byval)' clen spolecnosti Knlasovy v Cechach. 
Frant. J. Sadilek (nar. r. 1851. v Ledci u Caslavi), nyni ve 'Vilber, v 

Nebrasce.-
Emerich Herman Vavra (nar. 25. brezna r. 1851. ve Vidni z eeskS'ch rodi

eli), jenz pribyl r. 1867. do Chicaga.-
Vaclav Krejca (nar. 28. ziifi r. 1857. v Ceryene Reeici u Pelhrimoya), 

jenz pribyl r. 1863. do Chicaga. kcle zCllll'cl r. 188!).-
Jindfich Hajek (nar. 26. kvetna r. 1834. v Liblini u Kraloyic), kterf- se 

usadil r. 1867. v Chicagu.-
Josef Cedik, nar. r. 1836. v Kralo\'icich; pribyl r. 1870. do Chicaga.-
Frant. Kosak (nar. 22. zal-l r. 1849. \' Chrudimi), jenz zemrel 25. ledna r. 

1893. v Chicagu. S Kosakem odeslo kus stareho, ochotnickeho ceskeho zivota 
z Chicaga, ktcrS', elm dftl jc za nami 1 tim vetsl ma pro mls pih-ab se svymi vzpo
minkami, rozechvi'raje nas mihavym leskern starS'eh tuzeb a snaIl. ByE to dnoye 
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mládí, svžích nadjí, smlých plán a romantického horování pro divadlo a

národnost'.

Josef Lang (nar. 6. ervna r. 1858. v Královicích u Plzn), který pijel do

Chicaga r. 1871.

Josef Matjka, jenž se narodil 7. bezna r. 1855. v Kladrubech u Zbirova.

Pijel r. 1873. do Ameriky a poal r. 1882. vydávati v Chicagu "Chicagské Listy."

JOSEF TRINER.
vyrábitel Léivého Hokého Vína.

Josef ermák, jenž se narodil r. 1858. ve St. Kolín a v Chicagu psobil

jako noviná a uitel tlocviku na veejných školách.

—

Josef Kostner (nar. 6. íjna r. 1852. v Cerhonicích u Mirovic), který 27.

ervence r. 1868. pibyl do Ameriky; zvolen byl 1. dubna r. 1877. za jednatele

"Tlocviné Jednoty Sokol" na Taylor ulici, který úad zastával až do 1. kvtna

r. 1885., kdy zaídil si hostinec na rohu ulic Jefferson a De Koven, který r. 1898.

pronajal a stal se pozemkovým a pojišovacím jednatelem. Zemel v Chicagu

roku 1909.—
Josef Jurka (nar. 24. dubna r. 1860. v Královicích u Plzn), jenž pibyl

r. 1866. do Chicaga, kde zvolen byl 1. kvtna r. 1885. za jednatele "Tlocviné
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mladi, svezich nadeji, smelych planu a romantickeho horovani pro divadlo a 
narodnost'. 

Josef Lang (nar. 6. cervna r. 1858. v Kralovicich u Plzne), ktery prijel do 
Chicaga r. 1871. 

Josef Matejka, jenz se narodil 7. bfezna r. 1855. v Kladrubech u Zbirova. 
Pfijel r. 1873. do Ameriky a pocal r. 1882. vydavati v Chicagu "Chicagske Listy." 

JOSEF TRINER, 
vyr~lbitel Lcc'iveho Horkeho Vina. 

Josef Cermak, jenz se narodil r. 1858. ve St. KoHne a v Chicagu pusobil 
jako novinar a ucitel telocviku na verejnych skolach.-

Josef Kostner (nar. 6. i-ijna r. 1852. v Cerhonicich u ~Iirovic), ktery 27. 
cervence r. 1868. pribyl do Ameriky; zvolen byl 1. dubna r. 1877. za jednatele 
"Teloovicne J ednoty Sokol" na Taylor ulici, ktery urad zastaval az do 1. kvetna 
r. 1885., kdy zaHdil si hostinec na rohu ulic Jefferson a De Koven, ktery r. 1898. 
pronajal a stal se pozemkovS'm a pojist' ovacim jednatelem. Zemrel v Chicagu 
roku 1909.-

. Josef Jurka (nar. 24. dubna r. 1860. v Kraloviclch u PIzne), jenz pribyl 
r. 1866. do Chicaga, kde zvolen byl 1. kvetna r. 1885. za jednatele "Telocvicne 
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Jednoty Sokol," který úad zastával až do 6. ervence r. 1892. V srpnu roku

1892. se odebral do ech. Vrátiv se, byl njaký as jednatelem "Ludvíkovy spo-

lenosti." Po té r. 1894. stal se lenem "Národní tiskárny." Tam psobil až da

1. listopadu r. 1896. 1. kvtna r. 1897. stal se parkovním strážníkem.

Filip Taraba (uar. 24. února r. 1862. v Dlouhé Lhot u Tábora; zemel

v ervnu r. 1901. v Chicagu).

enk Jeábek (nar. 26. února r. 1864. v Bránicích u Tábora), jenž je je-

dnatelem "Denního a týdenního Hlasatele.

'

Ladislav Flígl (nar. 25. záí r. 1863. ve Mšen), bývalý redaktor "Svorno-

sti," nyní právník v Chicagu, jenž byl poslancem v zákonodárn státu Illinois.

—

Josef Kemer, narozený 2. února r. 1858. v Braicích u áslavi, který pi-

šel r. 1872. do Chicaga, kde pracuje jako saze.

Hanuš Farský (nar. r. 1864. ve Futtaku, kraj Novosadský v Srbské Voj-

vodin; otec jeho b}'! ech, matka Srbka).

Josef Triner (nar. 19. bezna r. 1861. v Kaerov u Královic), jenž vj^ábí

v Chicagu "Léivé hoké víno" a má svj závod v ís. 1333.—39. South Ash-

land ave.

—

Jan Vank (nar. 13. ervence r. 1861. v Chicagu).

Jan Froelich (nar. 19. kvtna r. 1859. v Mirovicích u Písku).

Karel Stýblo z Prahy.

Jarolím S. Mayer (nar. 30. záí r. 1867. v Kozlanech u Královic), bývalý

iditel "Národního Družstva" v Chicagu, a pak jednatel katol. denníku "Národ."

Viktorin Keclík (nar. 23. záí r. 1840. v Beznici u Písku). O tomto novi-

nái a knihkupci zmíníme se ve stati: "Vznik a vývoj eského asopisectva v

Chicagu," šíe. Zemel v Chicagu dne 27. dubna 1906.

Vynikajícími eskými ochotnicemi v Chicagu v dívjších letech byly tyto í

Pí. Klementina Nováková, dcera eského lékae, zvnlého dra Chládka,

a manželka Fr. Nováka.

Zesnulá pí. Marie Otradovská a její sestra Ludovíka Arztová, jichž otec,

zemelý Jan Nickl, byl rodem z áslavi.

Paní Petronila Pibylová, manželka Štpána Pibyla, ml. bratra Jana

Pibyla.

Pí. Marie Stejskalová.

Již zemolá
i)í. Anna Matušková, manželka zemelého Antonína Matušky.

Pí. Marie Pitteová a si. Anna Jurkova, nyní pí. Kellerová.

T^í. IVCarie Vávrová, pí. Marie Kosáková, pí. Marie Flíglová a si. Hedva
Habenichtova, nyní pí. Hejtmánkova, rodem v Chicagu.

Tak jako ve staré vlasti eské divadlo a divadelní ochotníci svojí inno-

stí velice pispli ku probuzení a upevnní vlasteneckého, národního ducha,

podobn i v této nové vlasti ochotníci a ochotnice šíili mezi lidem pisthovalým
lásku k eské ei a k eskému rodu a ve píin národního uvdomní mnoho
vykonali. Bylo by si jen páti, aby innost' v tomto smru se dále rozvíjela a

naupadala, jak se ku škod národa našeho v poslední dob stává nejen tím, že

láska k ochotnickému psobení na jevišti ochabuje, ale že výbr her bývá asto

nesprávný, a místo, aby divadlo mlo eskému národu prospíyat, nií jej tmi
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Jednoty Sokol," ktery urad zastaval az do 6. ceryence r. 1892. V srpnu rokn. 
1892. se oclebral do Cech. Vrativ se, byl nejaky cas jednatelem "Ludvikovy spo
lecnosti." Po te r. 1894. stal se clenem "Narodni tiskarny." Tam pusobil az do 
1. listopadu r. 1896. 1. kvetna r. 1897. stal se parkovnim straznikem. 

Filip Taraba (nar. 24. unora r. 1862. v Dlouhe Lhote u Tabora; zemrel 
v cervnu r. 1901. v Chicagu). 

Cenek Jerabek (nar. 26. 11110ra r. 1864. v Branicich u Tiibol'a), jenz je je-
dnatelem "Denniho a tydenniho Hlasatele." . 

Ladislav Fligi (nar. 25. zarl r. 1863. ve l\Isene), byvaly redaktor "Syorno
sti," nyni pravnik v Chicagu, jenz byl poslancem v zakonodarne statu Illinois.-

Josef Kerner, narozeny 2. unora r. 1858. v Bracicich u Caslavi, ktery pri
sel r. 1872. do Chicaga, kde pracuje jako sazec. 

Hanus Farsk-y (nar. r. 1864. ve Futtaku, kraj Novosadsky v Srbske Voj
vodine; otcc jeho byl Cecil, matka Srbka). 

Josef Triner (nar. 19. brezna r. 1861. v Kacerove u Kralovie), jenz vyd.bi 
v Chicagu "Lecive horke vino" a ma svuj zavod v cis. 1333.-39. South Ash
land ave.-

Jan Vanek (nar. 13. cervence r. 1861. v Chicagu). 
Jan Froelich (nar. 19. kvetna r. 1859. v jIirovicich u Pisku). 
Karel Sty-blo z Prahy. 
Jarolim S. Mayer (nar. 30. zafi r. 1867. v Kozlanech n Kralovlc), byvaly 

riditel "Narodniho Druzstva" v Chicagu, a pak jednatel katol. denniku "Xarod." 
. Viktorin Keclik (nar. 23. zaH r. 1840. v Breznici u Pisku). 0 tomto novi

nati a knihkupci zminimc se ve stati: "Vznik a vyvoj ceskeho casopiseGtva v 
Chieagu," sir'e. Zemrel v Chicagu dne 27. dubna 1906. 

Vynikajicimi ceskYmi ochotnlcemi v Chicagu v di'ivejsich letech byly tyto ~ 
Pi. Klementina Novakova, c1cera ceskeho lekare, zvecneleho dra Chladka, 

a manielka Fr. N ovaka. 
Zesnula pi. Marie Otradovska a jeji sestra Ludovika Arztova, jichz otec, 

zeml'ely Jan NickI, byl rodem z Caslavi. 
Pani Petronila Pfibylova, manzelka Stepana PEbyla, 1111. bratra J ana 

ptibyla. 
Pi. Marie Stejskalova. 
Jiz zemrela pi. Alma Matuskova, manzelka zemreleho Antollina :\Iatusky. 
Pi. Marie Pitteova a s1. Anna Jurkova, nyni pi. Kellrro,·a. 
Pi. Marie Vavrova, pi. Marie Kos~ikova, pi. Marie Fliglova a s1. Hedva 

Habenichtova, nyn} pi. lIejtmankoYa, rodem v Chieagu. 
Tak jako ye stare vlasti t-cske diyadlo a divadelni ochotnici Syoji cinno

sti velice pfispeli 1m probuzeni a npcvneni vlasteneck6ho, nrlrodniho dueha, 
podobne i v h§to nove vlasti ochotnici a ochotniee ~irili lTI('zi lidclll pfistehondS'm 
lasku k ecsk6 rrci a k eeskemn rodn a ve pi"}cinc nal'odniho llyeclomeni mnoho 
vykonali. Bylo by si jen prati, aby cinnost' Y tomto smern se clclle rozyijela a 
naupac1ala , jak se kn skodc naroda naseho v posleclni clobe st:lY<l nejen tim, ze 
laska k ochotnickenm pllsobeni na jeyisti ochabnje, ale ze vybcr her byya, casto 
nespravnS', a misto, aby divadlo melo ceskemu llclrodu prosph',at, nici jej temi 
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rznými kusy z tingl-tangl vzatými, v nichž revolver, stelba, neeudnos a er-

nošské figury hrají hlavní roli.

—

Ženské svobodomyslné podprné spolky v Chiccign.

Na ženský spolek zmohlo se eské Chicago již v letech šedesátých. Je to

«bor "Libuše," jenž založen bj^l r. 1868. Za první pedsedovou zvolena paní Ka-

teina Kohoutová (již zem.), manželka též zesnulého Frant. Kohouta; zapiso-

vatelkou byla slena Klementina Chládkova, pozdji manželka Frant. Nováka

a pokladní zemelá již paní Ržena Nováková, cho Josefa Nováka a sestra

Antonína Preglera.—Libušanek bylo 30. Mly stejnokroj : Živtek bílý, sukni

barvy ržové s bílou lemvkou.—Sbor ten velice pispl mezi eskými ženami a

dívkami v Chicagu k probuzení života spoleenského, a pomáhal bývalé "Slovan-

ské Líp" a "Tlocviné Jednot Sokol" pi divadlech, se jeho síly byly.

Druhým ženským spolkem v Chicagu byla "Vlasta," nyní "Vlasta, íslo

19. J. C. D." Založen byl dne 6. íjna r. 1878. Prvními úednicemi byly : Zv-
nlá Barbora Pitte-ová, manželka notáe Roberta L. Pitte, pedsedova; zemelá
již první žena bankée Václava Kašpara, Julie, místopedsedova; Klementina

Nováková, tajemnice a Anna Jurkova, te pí. Kellerová, pokladní.

V pítomné dob však má eské Chicago daleko pes sto ženských svobo-

domyslných sbor a loží. Z tchto ženských svobodomyslných spolk (o katoli-

ckých mužských i ženských spolcích pojednáme v djinách jednotlivých esko-

katol. osad v Chicagu) zasluhují zaznamenání spolky: "Jednoty eských Dam,"
"Sesterské podporující Jednoty," "Chicagské jednoty eských Dam," "Jednoty

eských Vlastenek" a "Sdružení esko-amerických Dam."

"Jednota eských Dam" (J. . D.), která založena byla ve mst Cleve-

land, ve státu Ohio, dne 25. zái r. 1870., má v Chicagu pes 30 ísel, z nichž

nejstarší je spolek "Pemyslovna," založený 12. ledna r. 1879.

"Sesterská podporující Jednota" (S. P. J.), jež založena byla též v Cleve-

landu, má v Chicagu na 20 sbor, z nichž nejprve založen byl sbor "Vlasta."

"Chicagská jednota eských Dam" a "Jednota eských Vlastenek" mají

též znaný poet spolk. "Sdružení esko-amer. Dam" má v pítomné dob 32

sbor.

—

Mužské svobodomyslné podprné spolky v Chicagu.

Vedle podprných ženských spolk, jsou peetné spolky a lože mužské

a sice: ády jednoty "esko-slovanských podprných spolk" (. S. P. S.),

"Jednota Táborit" a "esko-slovanská bratrská podp. jednota" (. S. B. P. J.).

ád ". S. P. S." je v Chicagu pes 30 ísel. Vtšina ád tchto koná

své schze v síni "Cesko-anglické svobodné školy" na 18. ulici, kterou budovu po-

stavilo nkolik chicažskýeh ádv, a kde má též "Velkoád státu Illinois" své

schze.
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rUznyrni kusy z tingl-tanglu vzat$'rni, v niehz revolver, strclba, neeudnost' a cer
nosske figury hraji hlavnl roli.-

--------~o~-------

Zenske SY'obodolnyslllc I)Odl)lll'IlC spolky y Chicagn. 
:Na zensky spolek zmohlo se ceske Chicago jiz v letech sedesatYch. Je to 

-sbor "LibuSe," jenz zalozen byl r. 1868. Za prvni predsedovou zvolena pani Ka
tefina Kohoutova (jiz zemr.), rnanzelka tez zesnuleho Frant. Kohouta; zapiso
vatelkou byla slecna Klernentina Chladkova, pozdeji rnanzelka Frant. Novaka 
a pokladni zernrela jiz pani Rllzena Novakova, chot' Josefa Novaka a sestra 
Antonina Preglera.-Libusanek bylo 30. l\Iely stejnokroj: Zivutek bHy, sukni 
barvy rllzove s bilou lemuvkou.-Sbor ten velice prispel rnezi eeskyrni zenarni a 
divkami v Chicagu k probuzeni zivota spolecenskeho, a pornahal b$Tvale "Slovao
ske Lipe" a "Telocviene J ednote Sokol" pfi divadlech, sec jeho sily byly. 

Druh3"m zensk$'rn spolkem v Chicagu byla "Vlasta," nyni "Vlasta, cislo 
19. J. C. D." Zalozen byl dne 6. Hjna r. 1878. Prvnirni urednicerni byly: Zvee
nela Barbora Pitte-ova, rnanzelka notare 1;{oberta L. Pitte, predsec1ova; zernrela 
jiz prvni zena bankere Vaclava Kaspara, Julie, mistopredsedova; Klernentina 
NOY<lkoya, tajemnice a Anna Jurkova, ted' pi. Kellerova, pokladnL 

---------0---------
Y pfitoll1ne dobe vsak rna ceske Chicago daleko pres sto zenskych svobo

dornyslnf'ch sbOrtl a 10zL Z techto zenskych syobodornyslnych spolku (0 katoli
ckych rnuzskych i zenskych spolcich pojec1narne. v dejinach jednotlivych cesko
katol. osad y Chicagu) zasluhuji zaznarnenani spolky: "Jednoty ceskJch Dam," 
"Sesterske podporujici Jednoty," "Chicagske jednoty ceskych Dam," "Jednoty 
ceskJch Vlastenek" a "SdruZeni cesko-americkych Dam." 

"Jednota ceskJch Dam" (;T. C. D.), ktera zalozena byla ye meste Cleve
land, ve statu Ohio, dne 25. zarl r. 1870., 111 a v Chicagu pres 30 eisel, z nichz 
nejstarsi je spolek "Pfemyslovna," zalozen3'r ] 2. ledna r. 1879. 

"Sesterska podporujici Jednota" (S. P. J.), jez zalozena byla tez y Cleve
landu, rna y Chicagu na 20 sborll. z nichz nejprye zalozen byl sbor "Vlasta." 

"Chi~gska jednota ceskJch Dam" a "Jednota ceskych Vlastenek" rnaji 
tez znaCD$r pocet spolku. "Sdruzeni cesko-amer. Dam" rna v pHtomne dobe 32 
sboru.-

------0------

JIuzskc SYObO(]Olnyslllc I)O(]plll'IlC SI)Olky Y Chicagu. 
Vedle poc1pllrnych zensk3"ch spolkll, jsou preeetne spolky a loze rnuzske 

a sice: Rady jednoty "Cesko-slovanskych podpurnych spolku" (C. S. P. S.), 
"Jednota Taboritu" a "Cesko-slovanska bratrska podp. jednota" (C. S. B. P. J.). 

Radll "C. S. P. S." je v Chicagu pres 30 elsel. Vetsina radu techto kona 
sve schflze v sini "Cesko-anglicke syobodne skoly" na 18. ulici. kterou budoyu po
stavilo nekolik chicazskych radllV, a kc1e rna tez "Velkofad statu Illinois" sve 
sehflze. 
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Nejstarším spolkem . S. P. S. ve státu Illinois je ád "Svatobor" íslo 4.

v Collinsville v okresu Madison. V Chicagu jest nejstarším ád "Vmos," íslo

8., založen v Chicagu 8. záí r. 1875. (O této nejstarší jednot esko-americké

(. S. P. S.) pojednali jsme obšírn ve stati "Msto St, Louis a jeho echové.")

Nynjší budova ád . S P. S.

"Jednota Táborit" jest též jednotou podprnou. Založena byla v "e-
sko-anglické svobodomyslné škole" na 18, ulici dne 1. ledna r. 1880. "Jednota

Táborit" je jednotou pomrn slabou. Mla koncem roku 1905. 876 len a

447 lenky. Majetek její se záložním fondem inil $5,000.00. Zeme-li len
"Jednoty Táborit," dostane pozstalá rodina 400 dollar; jestliže zeme man-
želka, obdrží "Táborita" 100 dollar. tvrtletní poplatky iní $2.75, a nemocný
len dostává týdn pt dollar. Pod prapor "Jednoty Táborit seadily se tyto

lože: "Jan Žižka," íslo I., Chicago; "Jan Hus," íslo II., Chicago; "Prokop Veli-

ký," íslo III., Chicago; "Prokop Malý," íslo IV., Chicago; "Žižkv Dub," íslo

V.. Cedar Rapids; "Jeroným," íslo VI., Chicago; "Husité," íslo VIL, Chicago;

"Trocnov," íslo VIIL, Chicago ; "Jan Rokycan," íslo IX., Cedar Rapids ; "Žiž-

kv Kalich," íslo X., Chicago, "Rohá z Dnbé," íslo XI., St. Louis ; "Jaroslav

z Dube," íslo XII., Baltimore; "Jan z Chlumu," íslo XIII. , Chicago; "Sión,"

íslo XIV., Cleveland; "Svatopluk ech," íslo X\^., Chicago; "Žižkv Tábor,"
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Nejstarsim spolkem C. S. P. S. ve statu Illinois je fad "Svatobor" cislo 4. 
v Collinsville v okresu :l\Iadisol1. V Chicagu jest nejstarsim fad "Vernost'," cislo 
8., zalozen v Chicagu 8. zaH I'. 1875. (0 teto nejstarsi jednote cesko-amerieke 
(C. S. P. S.) pojednali jsme obslrne ve stati "Mesto St. Louis a jeho Cechove.") 

Nynejsi budova radii c. S p. s. 

"Jednota Taboritu" jest tez jednotou podpurnou. Zalozena byla v "Ce
sko-anglicke svobodomyslne skole" l1a 18. nlici dne 1. ledna r. 1880. "Jednota 
Taboritll" je jednotou pomerne slabou. l\Iela koneem roku 1905. 876 clenu a 
447 clenkyli. ~rajetek jeji se zaloznim fondem cinil $5,000.00. Zemfe-li clen 
"J ednoty Taboritu," clostane pozustala roclina 400 doHaI'll; jestlize zemfe man
zelka, obdrii "Taborita" 100 dollaru. Ctvrtletni poplatky cini $2.75, a nemocny 
clen dosHlva t)-dne pet dollariL Pod prapor "Jeonoty Thboritll sefadily se tyto 
loze: "Jan Zizka," cislo 1., Chicago; ".Jan Hns," cislo II., Chicago; "Prokop Veli
ky," cislo III., Chicago; "Prokop Maly," cislo IV., Chicago; "ZiikllY Dub," cislo 
V., Cedar Rapids; "Jeronym," cislo VI., Chicago; "Husite," cislo VII., Chicago; 
"Trocnov," cislo VIII., Chicago; ".Jan Rok~'can," cislo IX., Cedar Rapids; "Ziz
kuv Kalich," cislo X., Chieago, "Rohac z Dnbe," cislo AI .. St. Louis; "Jaroslav 
z Dube," cislo XII., Baltimore; "Jan z Chlnmn," cislo :\lII .. Chicago; "Sion," 
cislo AIV., Cleveland; "Svatopluk eccb," cislo X'l., Chicago; "Zizkuy Tabor," 
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íslo XVI., diicago; "Žižkv Palcát/' íslo XVII., Chicago; "Žižkov," íslo

XVIII., Chicago, Lože tyto, tak jako ísla "Jednoty eských Dam" a "Sesterské

podp. jednoty," nemají žádných svých síní.

"esko-Slovanská Bratrská podporující Jednota," která založena byla dne
16. bezna r, 1884. v Clevelandu, má v Chicagu pes 20 ád.

—

o

Krom již díve jmenovaných sokolských sbor "Tlocviné Jednoty So-

kol" a "esko-amer. Sokola" (potom "Sokol Slovanská Lípa"), jsou y eském
Chicagu ješt tyto sbory

:

Sí .,Plzeského Sokola" v Chicagu.

1.) "Tlocviná Jednota echie," kterou založilo 16 mladých muž dne
1. února r. 1879. Zaátkem tohoto století mla "echie" 93 len, cvi. 24,

žák 18. Pkná sí, kterou si sbor ten na Emma ulici postavil, náleží nyní e-
skému pivovaru "Atlas."

2.) "Plzeský Sokol," založen 12. ervence r. 1879. Míval díve až pes
300 lenv. V pítomné dob má asi celkem 200 len, cvi. 50, žák asi 200.

Má velkou dvoranu na Ashland Ave.

3.) "Klatovský Sokol," jenž založen byl v Chicagu 1. ledna r. 1889. le-
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cislo XV!., Ohicago; "Zizkiiv Palcat," cislo XVII., Chicago; "Zizkov," cislo 
}""VIII., Chicago. Loze tyto, tak jako cisla "Jednoty Ceskych Dam" a "Sesterske 
podp. jednoty," nemaji Z{tdnych svych sini. 

---------0---------
"Cesko-Slovanslci. Bratrski podporujici Jednota," kterazalozena byla dne 

16. brezna r. 1884. v Clevelandu, ma v Chieagu pres 20 radiL-

---------o~-------

Krome jiz drive jmenovanych sokolskf'ch sborll "Telocvicne Jednoty So
kol" a "Cesko-amer. Sokola" (potom "Sokol Slovanska Lfpa"), jsou v ceskem 
Chicagu jeste tyto sbory: 

s. ii ., Plzenskeho Soko la" v C h icagu. 

1.) "Telocvicna Jednota Cechie," kterou zalozilo 16 mladych muzll dne 
1. unora r. 1879. Zac:Hkem tohoto stoleti mela "Cechie" 93 clenll , cyic. 24, 
zakii 18. Pekna sin, kterou si sbor ten na Emma ulici postavil, n~Uezi nyni ce
skemu pivovaru "Atlas." 

2.) "Plzeiiskj Sokol," zalozen 12. cervence r. 1879. l\Iival drive az pres 
300 clenuv. V pfitomne dobe rna asi celkem 200 clenu, cvic. 50, zakii asi 200. 
MB. velkou dvoranu na Ashland Ave. 

3.) "Klatovskj Sokol," jeuz zalozen byl v Chicagu 1. ledna r. 1889. Cle-
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n ml pes 70. Cvií v esko-americké škole "Ladimír BHácel" na 19. a

Leavitt ul.

4.) "Tlocviná Jednota Tábor." Založena 14. prosince r. 1890. len
mla 60. Má svoji sí v osad "M^rigold" (Nový Tábor), která založena byla r.

1888. ; osada ta prostírá se v okolí 40. avenue, mezi 12. a 16. ul.

5.) "Sokol Chicago," který založen byl r. 1892. Vydržuje s ostatními

svobodomyslnými spolky v eské Kalifornii svobodnou školu "Vojta Náprstek,"

do které chodí asi 100 dítek. Otevel tlocvinu na Kedzi ave. 27. záí r. 1899.

6.) "Tlocviná Jednota Sokol Vlas," která založena byla 11. prosince

r. 1892, Mla asi 40 len. Koná své schze na 30. ul. a Union ave. Své soko-

lovny nemá.

7.) "Sokol Praha" v Town of Lake, který založen byl 9. záí roku 1888.

v síni Columbia na rohu 48. a Paulina ul. Koná své schze v místnosti "Cesko-

americké svobodné školy," roh ul. 48. a Honoe. A r. 1894. od "Národní Tl.

Jednoty odstoupil, pipojil se k ní opt 22. kvtna r. 1904. Sbory tyto výše uve-

dené patí k Národ. Tl. Jednot.

8.) "esko-am. dlnický sokol," jenž ml pes 100 len a koná své sch-

ze v soukromé síni (tak eené "národní") na rohu 18. ul. a Centre ave.

9.) "Tl. Jed. Sokol Slavský," která založena byla r. 1890. Mla 125

len. Koná své schze v esko-anglické škole na 18. ul.

10.) "Sokol Pokrok" v Town of Lake vlastní svoji budovu na 47. ulici

a Winchester ave., kterou nedávno zakoupil od vdovy Kolapsové.

11.) Sokol "ech na Kižovatce," jenž má svoji tlocvinu na 78. ulici

a Cottage Grove avenue.

12.) Tlocviná Jednota "Miroslav Tyrš" v Californii.

(Sbory tyto nenáležely k "Národní Sokolské Jednot.")

Koncem let osmdesátých povolaly sbory tyto zvláštního cviitele z Cech,.

Karla Štulíka, jenž se stal pozdji spoluredaktorem "Svornosti." Nyní je léka-

em v Chicagu. Sbory sokolské vydávají též asopis "Sokol Americký," který

jest orgánem "Národní Jednoty Sokolské," která založena byla 11. a 12. srpna

r. 1878. v Chicagu, a ku které pihlásilo se tehdy osm sokolských sbor. "Je-

dnota" mla v roce 1904. celkem 18 sbor a pes 3000 len.

Sokolské slety "Národní Tl. Jednoty."

Dne 30. dubna r. 1905. konal se všesokolský slet a sice v Chicagu v Colo-

seum, jenž byl velikou manifestací chicažských ech.

Sokolská návštva z ech.

Od 25. do 29. srpna 1909. byl v Chicagu opt sokolský slet Nár. Tl. Je-

dnoty, k nmuž zavítala sokolská deputace z ech. majíc v ele starostu Sokol-

stva, Dr. Scheinera. Z vynikajících osobností pijeli: Dr. Novotný, bankovní

iditel Pátek, poslanec V. Klofá a jiní.

Ve stedu, dne 25. srpna, slavil Plzeský Sokol v Chicagu své 30-leté trvá-

ní; 26. srpna bylo v jeho dvoran pivítání hostí a Sokol z ech. Závody a

slet skonily v nedli, 29. srpna 1909. velikou manifestací. Na prvodu úast-

nilo se na 12 až 15 tisíc lidí. Slavnosti byly v Lawndale Parku. Na tomto sletu
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nil mel pres 70. Cvici v Cesko-americke skole "Ladimir Klacel" na 19. a 
Leavitt ul. 

4.) "Telocvicna Jednota Tabor." Zalozena 14. prosince r. 1890. Clemi 
mela 60. l'1a svoji sin v osade "~r~rigold" (Novy Tabor), ktera zalozena byla r. 
1888.; osada ta prostira se v okoH 40. avenue', mezi 12. a 16. ul. 

5.) "Sokol Chicago," ktery zalozen byl r. 1892. Vydrzuje s ostatnimi 
svobodomyslnymi sp{)lky v ceske Kalifornii svobodnou skolu "Vojta Naprstek," 
do ktere chodi asi 100 ditek. Otevrel telocvicnu na Kedzi ave. 27. zari r. 1899. 

6.) "Telocvicna Jednota Sokol Vlast'," ktera zalozena byla 11. prosince 
r. 1892. ~1ela asi 40 clenu. Kona sve schuze na 30. ul. a Union ave. S~e soko
lovny nema. 

7.) "Sokol Praha" v Town of Lake, ktery zalozen byl 9. zafi roku 1888. 
v sini Columbia na rohu 48. a Paulina ul. Kona sve schuze v mistnosti "Cesko
americke svobodne skoly," roh ul. 48. a Honore. Ac r. 1894. oel "Narodni Tel. 
J eelnoty odstoupil, pripojil se k pi opet 22. kvetna r. 1904. Sbory tyto v$Tse uve
dene patH k Narod. Tel. Jednote. 

8.) "Cesko-am. delnickj sokol," jenz mel pres 100 clenu a kona sve iichi!
j.e v soukrome sini (tak recene "narodni") na rohu 18. ul. a Centre ave. 

9.) "Tel. Jed. Sokol Slavsky," ktera zalozena byla r. 1890. Mela 125 
clenu. Kona sye schuze v cesko-anglicke skole na 18. 111. 

10.) "Sokol Pokrok" v Town of Lake vlastni svoji buelovu na 47. ulici 
a Winchester ave., kterou nedavno zakoupil oel vdovy Kolapsove. 

11.) Sokol "Cech na Kfizovatce," jenz rna svoji telocvicnu na 78. ulici 
a Cottage Grove avenue. 

12 ~) Telocvicna Jednota "Miroslav Tyrs" v Califorllii. 
('Sbory tyto nenalezely k "Narodni Sokolske Jednote.") 
Koncem let osmdesat$Tch povolaly sbory tyto zvla8tniho cvicitele z Cech,. 

Karla 8tu11ka, jenz se stal pozdeji spoluredaktorem "Svornosti." Nyni je l~ka
rem v Chicagu. Sbory sokolske vyclavaji tez casopis "Sokol Americkj," ktery
jest organ em "Narodni Jednoty Sokolske," ktera zalozena byla 11. a 12. srpna 
r. 1878. v Chicagu, a ku ktere prihlasilo se tehdy osm sokolskych sbori!. "Je
dnota" mela v roce 1904. celkem 18 sbori! a pres 3000 clem'l. 

----<0----
Sokolsk~ slety "Narodni Tel. Jednoty." 

Dne 30. dubna r. 1905. konal se vsesokolsky slet a sice v Chicagu y Colo
scum, jenz byl velikou manifestaci chicazskyeh CechiL 

Sokolska navsteva z Cech. 
Od 25. do 29. srpna 1909. byl v Chicagn opet sokolsk$T slet Nar. Tel. Je

dnoty, k nemuz zavitala sokolska deputacc z Cech. majic v cele starostu Sokol
stva, Dr. Scheinera. Z vynikajicich osobnosti prijeli: Dr. ~ovotny, bankovni 
riditel Patek, poslanec V. IGofac a jini. 

Ve stredu, dne 25. srpna, slavil Plzellsk$' Sokol v Chicagu sve 30-lete trva
nl; 26. srpna byl0 v jeho dvorane pridUlni hosti a Sokoli'l z Cech. Z.h-ody a 
slet skoncily v nedeli, 29. srpna 1909. velikon manifestacl. Na pruvodu ucast
nilo se na 12 az 15 tislc lidL Slavnosti byly v Lawndale Parku. Na tomto sletu 
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mlo dojít ku spojení všeho eského Sokoistva v Americe v jedinou Jednotu, a

-inil se nábh i na spojení všech slovanských Sokol. K tomu cíli hlavn pi-

jela též sokolská deputace z Cech. Ale krom velikolepých prvod, vzletných

eí a bohatých banket nedocíleno nieho. Místo spojení Sokoistva, nastala

ješt vtší nevraživost' a roztíštní. Když pak Sokoli slovenští vidli tyto vý-

sledky, veejným provoláním oznámili, že na sjednocení pracovati nebudou. Kdo
chce spojovat, musí býti sám naped sjednocen doma! Tím opt jednou svtu
ukázána v pravém svtle ta povstná "eská svornost' "

!

Zvláštního uznání a chvály zasluhují si pvecké sbory a to zvlášt : "Ly-

ra," jejímž prvním sbormistrem byl Robert Pitte, a která byla založena r. 1871.,

"Hlahol," "Vesna-Slovan," "Karel Bendi," "sv. Cecilie," "Smetana," "Slavoj,"

"esko-dlnický pvecký sbor," pvecký odbor "Sokola Slovanské Lípy" a pve-
cký sbor "Tovaovský."—

Konen jest v Chicagu ješt nkolik spolk "esko-amerických lesník,"

"Rytí a Dam cti" a jin3'ch cizonárodních podprných spolk, k nimž neuvdo-
mlí echové patí. Konen je v Chicagu veliký poet esk3'ch zábavných spo-

lek a klub dlnických, sportovních, vojenských a výpomocnýeh spolk, jež

zmínky nezasluhují. ]Mnohé z tch t. zv. klub jsou pravými doupaty niemno-
sti a zloinnosti, v nichž nejen národn, ale i moráln a tlesn se eská mládež

nií. Hlavní "innost' " takových len v klubech onch spoívá v nestídmém
pití, karbanu a vbec ve zh3'ilém život.—Trestuhodná lehkomyslnost' rodi,
špatná výchova ve škole, mylný výklad slova "svobody," jež se mnohými kraja-

ny pojímá jako hrubá nevázanost' a sprostota, a pedevším ta okolnost', že e-
ská mládež za své pijímá ty nejsprostší zvyky cizonárodních pouliních pova-

lova, ale pkným cizím mravm a zpsobm si nepivyká, jsou toho píinou,
že veliké procento mladé eské generace je úpln pro národ náš ztraceno. A
že ern nelííme, to dosvduje ten všeobecný náek nad zkázou mládeže, rychlé

její odnárodování a—soudní sín.

eské Chicago bylo a jest zachváceno spolkovou horekou do té míry, že

se to stalo opravdovou nemocí, jež ve mnohé píin celku velice škodí zvlášt

nyní, kdy nejen v tomto mst, ale po píkladu jeho i jinde pestal}' eské spol-

ky býti tím, ím bývaly díve.

Ti první nadšenci a vlastenetí zakladatelé spolk tch mli ped svými

duševními zraky pravou eskou bratrskou lásku, prospch eské národnosti a

vzájemnou pomoc v neštstí nebo pi smrti svého bratra nebo sestry. Krom
toho spolky svobodomyslné pracovaly pro své svobodomyslné snahy, a spolky

katolické podporovaly vše to, co souvisí se životem katolických osad.

Ale k veliké škod našeho eského lidu v Americe zvlášt mnohé t. zv.

podprné jednoty dávno odložily ty své prvotní krásné a vznešené zásady, a

staly se svému lenstvu spolenosti na život pojišující, staly se nemocenskou
pokladnou jako každá jiná "Life Insurance Company."

Jednoty takové pozbyly naprosto všeho pvabu pro nejlepší, esky cítící

-leny, jakož i pro leny, kteí nemí posud všecko na ten všemohoucí americký
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melo dojit ku spojeni vseho ceskeho Sokolstva v Ameriee v jcdinou J ednotu, a 
cinil se nabeh i na spojeni vsech slovanskych Sokoll1. K tomu cili hlavne pi'i
jela tez sokolska deputace z CecIl. Ale krollle velikolepych priivodu, vzletnych 
reel a bohatych banketfl nedocileno niceho. l\Iisto spojeni Sokolstva, nastala 
jeste vetSi nevrazivost' a roztHstenr. Kdyz pak Sokoli slovensti videli tyto vy
sledky, vei'ejnym provoliinim oznamili, ze na sjednoceni pracovati nebudou. Kdo 
chce spojovat, musi byti sam napred sjednocen doma! Tim opet jednou svetu 
ukazana v pravem svetlc ta povestna "ceska svornost' "! 

Z'dastniho uznani a chvaly zasluhuji si pevecke sbory a to zvlaste: "Ly
ra," jejim..Z prvnim sbormistrem byl Robert Pitte, a ktera byla zalozena r. 1871., 
"Hlahol," "Vesna-Slovan," "Karel Bendl," "sv. Cecilie," "Smetana," "Slavoj," 
"Cesko-delnickY peveckY sbor," pe\'ecky odbor "Sokola Slovanske Lipy" a peve- _ 
cky sbor "TovacovskY."-

---------10---------
Konecne jest v Chicagu jeste nekolik spolkll "Cesko-americkych lesniki'l," 

"Rytrru a Dam cti" a jinS'ch cizonarodnich p6dpurnS'ch spolkll, k nimz neuvedo
meli Cechove patH. Konecne je v Chicagu veliky pocet ceskych zabavnS'ch spo
leckll a klubli delnick5'ch, sportonlich, vojensk5'ch a vypol110cnych spolkll, jcz 
zminky nezaslllhllji. :Jlnohe z tech t. Z\'. killbll jSOll pl'avS'mi donpaty nicemno
sti a zlocinnosti, v nichz nejen narodne, ale i moraIne a telesne se ceska mladez 
niei. Hlavni "cinnost' " takovych clenll y klnbech onech spociva v nest!'idmem 
piti, karbunn a vllbee ve zhS'filem zivote.-Trestuhodna lehkomyslnost' rodicu, 
spatni:l v5'C'llOva ve .skole. mylny v5'ldad slova "svobody," jez se mnohymi kraja
ny pojima jako hrnba ne\'azanost' a sprostota. a pI'ec~vsil1l ta okolnos1'. ze ce
ska mladez za sve prijima ty nejsprostSi zvyky cizOlu'i.rodnlch poulicnich pova
lovacl1. ale pelmym cizi111 mra vlun a zplisoblUll si neprivyka, jsou toho prIcinou, 
ze vel ike procento mlade ceske generace je uplne pro n::'i.rod nas ztraceno. A 
ze cerne nelicime, to dosyedcuje ten yseobecn5' narek nad zkazou mladeze, ryehle 
jeji odnarodilovani a-soudni sine. 

---------0---------
(1eske Chicago bylo a jest zachyaceno spolkoYOll horeckou do te ll1il'~', ze 

·se to stalo opraYdovon nemoci, jez ye mnohe 'prIcine celkn velice skodi zvlaste 
nynl, kdy nejen y tomto meste. ale po pfikladn jeho i jinde prcstaly ceske spol
ky bf~ti tim, eim b5'valy dl'lYe. 

Ti prnll nadsenci a vlastenecti zakladatele spolkll tech meli pI'ed svymi 
·dusevnimi zraky pravon CCSkOll bratrskou laskn. prospech ceske nal'odnosti a 
vzajemnou pomoc v ndtest! nebo pI'i smrti sveho bratra nebo sestry. Krome 
toho spolky svobodomyslne praconll~' pro sye syobodolll~'sine snah,\', a spolky 
katolicke podporoyaly vse to, co souvisi se ziyotem katoliekych osad. 

Ale k velike skode naseho ceskeho lidn v Americe zylaste mnohe 1. zv. 
podpllrne jednot~' davno odlozily ty sye pryotni krasne a vznesene zasac1y, a 
-staly se svemu clenstvu spolecnosti na zivot pojis1'ujici. staly se nemocenskou 
pokladnon jako kazda jina "Life Insurance Company." 

Jednoty takove pozbyly naprosto vseho pllyabn pro nejlepsl, cesky citici 
.cleny, jakoz i pro cleny. ktefi nemeH posnd ysecko na ten vsemohouci americky 
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dollar. Láska k eské ei a eskému národu i staré vlasti, to svaté zanícení pro

všecko dobré, ušlechtilé a krásné—to všechno utopilo se v zájmech dollarových

a jedinou a hlavní otázkou, kolem níž se dnes všecko toí, je rozpoet na úmrtí, i
assessment. Na ostatní se bu již zapomlo, nebo pomalu zapomíná. Ba tak to

daleko již došlo, že nejsilnjší svobodomyslná Jednota esko-Slovanských Pod-

prných Spolk (. S. P. S.) pipustila také do svých spolk jako jednací e

—

angliinu ! Tak vypadá esko-Slovanská Jednota

!

Nyní ve mnohých eských, národních, vlasteneckých, životu eskému v

popedí stojících Jednotách se jen poítá a zase poítá a obchoduje, a tyto poty
vábí zase jen lidi vypoítavé, ímž se to nutné pro nás svaté národní nadšení

utlouká.

Tím se dá lehce vysvtliti, pro nyní již mnohé jednoty a spolky "ku po-

vzbuzení a udržení své národnosti" neiní již nic více, než že v lét poádají "pik-

niky (výletjOj pi nichž se asto vypije celá várka piva a v zim skoro každo-

denn poádají mnohdy v pochybných dupandách šindiky (tanení zábavy),

jimž se v tisku íká "slavnostní plesy, plné ušlechtilosti." Vše se musí odtanit

a pivem oslavit. Pi "zábavách" tch pak slyšíš ty nejošklivjší odrhovaky
hrát a k posledu vát, odrhovaky z nejnižších vrstev pepických z Prahy sem

zavleené.

Za jiných pomr, mohli by echové v Chicagu—tak etní—hráti daleko

dstojnjší úlohu, než v jaké vystupují. Nedá se upít, že krajané katolití,

v 9 osadách v Chicagu organisovaní, pro sebe a svoji mládež daleko více iní,

než strana krajan svobodomyslných. O tom svdí jejich 9 esko-katol. osad-

ních škol, sirotinec a kollej sv. Prokopa (rovnající se- nižšímu gymnasiu v e-
chách) v Lisle, 111. a ilejší národní posud život v jejich adách.—echové svo-

bodomyslní libují si povtšin v tancích a hádkách, v nekonených spolkových

zámrech a návrzích, a zplane-li ješt nkdy pod jejich vestou nebo košilí nja-

ký vlastenecký ohníek, rychle uhasne jako sláma.

A co všechno chtly již tyto spolky národní zbudovati 1 !

Chtly míti "vyšší esko-americké uilišt," ale zstalo to jen pi zbožném

pání, zaaly r. 1892. vydávat anglické noviny: "Bohemian Voice"
—
"eský

Hlas"), jež mly poizornos Amerian obrátiti na eský lid v Americe, ale v

krátké dob r. 1895. list ten zanikl. Sokoli národní chtli spojit nejen eské
Sokolstvo, ale i slovanské v jedno tleso, a zatím se ješt více roztíštili. Siroti-

nec s útulnou sice existuje, ale chud živoí; o pomníku Havlíkov se mluví,

ale mnohé jiné dležité vci, které by mohly býti vným pomníkem jména e-
ského, kdesi utonuly. etné jiné podniky národní se zakládaly, dnes však se o

vcech tch již ani nemluví, ani nepíše, z píin pochopitelných.

Píiny této degenerace hledati sluší pedevším v tom, že jest v Chicagu

národních vdc a veliká.š veliké množství, ale pihlédneme-li ke skutkm a i-

nm jejich, a rozebéeme-li dkladnji, co trvalého a platného vykonali, pesvd-
íme se, že skoro všichni "na národním ohni zapalovali si cigára." jak Havlíek
kdysi pípadn propovdl, ale pro národ ten nieho nevykonali. Ano, vd-
cové ti, starajíce se jen o vlastní osobní dobro, zavinili, že všecek skuten ná-

rodní život v Chicagu stn, a nyní zmírá souchotmi sobectví vdc a chudo-

krevností eského cítní.

—
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dollar. Laska k ceske feci a ceskemu narodu i stare vlasti, to svate zaniceni pro 
vseeko dobre, uslechtile a krasne-to vsechno utopilo se v zajmech dollarovych 
a jedinou a hlavni otazkou, kolem niz se dnes vsecko toei, je rozpocet na umrti, ci 
assessment. Na ostatni se bud' jiz zapomelo, nebo pomalu zapomina. Ba tak to 
daleko jiz doslo, ze nejsilnejsl svobodomyslna Jednota Cesko-Slovanskych Pod
purnych 8polku (C. S. P. S.) pfipustila take do svych spolku jako jednaci rec
anglicinu! Tak vypada Cesko-Slovanska J ednota ! 

Nyni ve ~nohych eeskych, narodnich, vlasteneekych, zivotu ceskemu v 
popredi stojicich J ednotach sc jen pDeita a zase poclta a obchoduje, a tyto pocty 
vabi' zase jen lidi vypocltave, cimz se to nntDe pro mis svate narodni nadseni 
utlouka. 

Tim se da lehce vysvetliti, proc nyni jiz mnohe jednoty a spolky "ku po
vzbuzeni a udrzeni sve narodnos.ti" necini jiz nic vice, Dez ze v lete pof4daji "pik
niky (vylety), pri nichz se casto vypije cela varka piva a v zime skoro kazdo
denne pDradaji mnohdy 'V pochybnych dupandaeh sindiky (taneeDi zabavy), 
jimz se v tisku fika "slavnostni plesy, pIne uslechtilosti." Vse se musi odtancit 
a pivem oslavit. Pfi "zabavaeh" tech pak slysls ty nejosklivcjsi odrhovacky 
hrat a k posledu rva.t, odrhovacky z nejnizsich vrstev pepick5"ch z Prahy sem 
zavlecene. 

Za jinych POmerll, mohli by Cechove v Chicagu-tak cetni-hrati daleko 
dustojnejsi ulohu, ne7. 'V jake VYStllPUji. Necla se upfit, ze krajane katolictl, 
v 9 osadach v Chicagu organisovani, pro sebe a svoji mladeZ daleko vice cini', 
nez strana krajanti svoboclomys]nYch. 0 tom svedcI jejich 9 cesko-katol. osad
nich skol, sirotcinee a kollej sv. Prokopa (rovnajici se-nizslmu gymnasiu v Ce
chaeh) v Lisle, Ill. a cilejsi ·narodni posud zivot v jejich fachlch.-Cechove svo
bodomyslni libuji si povetsine v tancich a hftelkach, v nekonecnych spolkovych 
zamerech a navrzich, a zplane-li jeste nekely pod jejieh veston ncbo kosili neja
ky vlastenecky ohnicek, rychle nhasnc jako slama. 

A co vsechllo ehtely jiz tyto s'polk:v nclrodni zbl1elovati?! 
Chtely miti "vyssi cesko-americke uciliste," ale zllstalo to jen pri zboznem 

prani, zacaly r. 1892. vydavat anglicke noviny: "Bohemian Voice"-"Cesky 
mas"), jez mely PQizornost' Americal1l1 obratiti na ceskS' lid y Americe, ale v 
kratke dobe r. 1895. list ten zanild. .sokoli llarodni chteli spojit nejen ceske 
Sokolstvo, ale i slovanske v jedno teleso. a zatfm se jeste vice roztHstili. Sirotci
nec s utulnou siee existuje, ale chude zivoH; 0 pomniku Havlickove sc mIuvI, 
ale mnohe .line dltlezite veci, ktere by mobly byti vecnym pomnikem .lmena ce
skeho, kdesi utonuly. Cetne .line podniky naroc1ni se zaklaelaly, dnes v~ak se 0 

veceC'h tech jiz ani nrmlll\'l, ani nepiSe, z pHein pochopiteln)"C'h. 
Pficiny tHo degenerace hlec1ati sIus! pi"cdevslm v tom. ze jest v Chicagu 

narodnich vtlcleu a velikaMl velike mnozstd, ale prihlednemc-li ke skutkiim a ci
num .lejich, a rozebereme-li diikladneji, co trvaleho a platnellO v~'konali, pi"csved
eime se, ze skoro vsiehni "na narodnim ohni zapalovali si cigara." jak Havlicek 
kdysi pfipadne propo\"cdel. ale pro narod ten niceho nevykonali. Ano, viid
cove ti, starajiee se jen 0 vlastni osobnl dobro, zavinili, ze vsccek skutecne mi
rodni zivot v Chicagu stune, a nyni zmira souchotemi sobectvi vtldcu a chudo
krevnosti ceskeho citeni.-
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V léte,ch devadesátých minulého století založen byl v Chicagu také spolek

eských léka, který však pro nesvornost', liknavost' a evnivost' záhy zanikl.

—

Ped nkolika roky založen tam také spolek eských žurnalist, který

však—slouže vydavatelm jednotlivých list, byl pouhým spolkem placených

novináských—dlník.
Denníky v Chicagu vydávány jsou vlastn bez redakce. Úpln

závislý redaktor na vydavateli musí psát, co mu naízeno, a nepsat, když mu to

zapovizeno. Redaktor takový není považován za ást' duševního sdružení pod-

niku, a nesmí dáti prchod svému pesvdení.—Mnozí eští redaktoi v Chica-

gu a v Americe vbec, znané intelligence, bystrého rozumu a dovedného pera,

jsou pi své hmotné závislosti politování hodnými lidmi. Snad nám nkdo vy-

tkne banálnos, když napíšeme, že je to pravá redaktorská hmotná žebrota, ale

chceme-li pravdu psáti, nemžeme pípadnjšího slova užíti. Je to opravdu

smutná kapitola v našem národním život. Lidé intelligentní, kteí dle možno-

sti, již jim skytá vydavatel, pipravují duševní stravu svému tenástvu, zápasí

ve veliké vtšin s bídou, a s hrzou pohlížejí do budoucna, jak budou žíti, až

jako vyždímaný citron vyhozeni budou na ulici.—Život jejich je trudný—usta-

viná duševní práce a mizerný plat. Americký dlník, jenž se svému emeslu uil

pár msíc a i pi tom byl jako uedník placen, vydlává asto $20 až $28 týdn,

kdežto vzdlaný redaktor, jenž mnohdy 8 až 12 let konal vyšší studia, nejen že

podobn jako obyejný dlník není placen, ale dostává se mu platu 13 dollar

týdn, a za šastného se pokládá, má-li týdn $15 nebo $17. Že pi drahot ve

velkomst nieho asto s etnou rodinou pro stáí uspoiti nemže a že v bíd
obyejn umírá—je samozejmo.—Na pomník Havlíkv se sbírá, a jeho epigoni

klesají jako on v pedasný hrob. Nebylo by moudejším pomoci živým, než

slávu dlat mrtvým?

R. 1901. založen zvláštní spolek, o nmž dlužno se též zmíniti. Je to tak

eená "Stráž Osvojených." Podnt k založení této "Stráže" zavdal hlavn Bar-

toš Bittner ve svém "Šotku." Úelem "Stráže" jest hájení zájm svobodomj^slné

strany, ale také útoné vystupování proti stran náboženské a to hlavn esko-

katolické. K tomu mají sloužit hlavn "svobodomyslné" pednášky. Nechceme

o tomto spolku sami souditi ; se stanoviska "svobodomyslných" bylo prý spolku

toho velice teba. —
V Chicagu b3^1a též založena v prosinci r. 1909. "esko-Americká Tisková

Kancelá," jejíž djiny jsou asi tyto:

Dne 2. kvtna r. 1909. napsal Dr. Jar. E. Salaba-Vojan, redaktor "Hlasu

Lidu" v New Yorku do nedlníku lánek "Poteba Tiskového výboru." Navrhl,

aby new-yorské spolky utvoily sdružení s placeným tajemníkem, který by ml
na starosti opravovati omyly anglického tisku new-yorského, pokud se týe Ce-

ch, podávati jim informace o eších a t. d. Ukázal, jak první vcí tehdy pi-

pravovaných Hudson-Fultonských slavností byla anglická tisková kancelá,

která ustavin dodávala asopism materiál. Napsal, že nco podobného je

americké a pi tom pro zdejší echy nejvýš nutné. Dnes již zemelý Jan Rosi-

cký v Omaze otiskl lánek ten v Omažské "Osvt Americké" a pipojil k tomu

zmnu: Místo new-yorského tiskového výboru, budiž to "esko-Americká Ti-

sková Kancelá." Vypoetl hned, že náklad roní inil by asi 1,500 dollar, a že
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v let~ch devadesatych minuleho stoleH zalozen byl v Chicagu take spolek 
eeskjch lekaril, ktery vsak pro nesvornost', liknavost' a revnivost' zahy zanikl.

Pred nekolika roky zalozen tam take spolek ceskjch zurnalistu, ktery 
vsak-slouze vydavatelum jednotlivych listl1, byl pouhym spolkem 1)lacenych 
novinafskych-<Hilnikll. 

Denniky v Chicagu vydavany jsou vlastne bez redakce. - - - Uplne 
zavisly redaktor na vydavateli mus! psat, co mu nal'izenQ, a nepsat, kdyz mu to 
zapovezeno. Redaktor takovy neni povazovan za cast' dusevniho sc1ruzeni pod
niku, a nesm! dati prllchod svemu presveclceni.-.:\lnozi cestl redaktofi v Chica
gu a v Americe vubec, znacne intelligence, bystreho rOZUlllU a dovedneho p€ra, 
jsou pri sve lllTIotne zavislosti politovani hodnymi lidmi. Snad n3m nekdo vy
tkne banaInost', kdyz napiSeme, ze je to prava redaktorska hmotna zebrota, ale 
chceme-li pravdu psati, nemllzeme pfipadnejSiho slova uziti. Je to opravdu 
smutna kapitola v nasem narodnim zivote.Lide intelligentni, ktefi dIe mozno
sti, jiz jim skyta vydavatel, 'pri'pravuji dusevni stravu svemu ctenal'stvu, zapas! 
ve velike vetsine s bidou, a s hruzou 'pohHzeji do budoncna, jak budou ziti, az 
jako vyzdimany citron vyhozeni budou na ulici.-zivot jejich je trudny~usta
vicna dusevni prace a mizerny plat. Americky delnik. jenz se svemu rl'llleslu ucil 
par mesicu a i IpE tom byl jako ucednik placen, vydelava casto $20 az $28 tydne, 
kdezto vzdelany redaktor, jenz mnohdy 8 az 12 let konal vyssi studia, nejen ze 
podobne jako obycejny delnik nelli placen, ale dosta'Ya se mu platn 13 dolIaI'u 
tydne, a za st'astneho se poklada, rna-Ii tydne $15 nebo $17. Ze 'ph drahote ve 
velkomeste niceho casto s cetnou rodinon pro staff usporiti nelllliZe a ze v bide 
obycejne umira~je samozrejmo.-Na pomnik Havlickuv se sbira, a jeho epigoni 
klesajf jako on v predcasny hrob. Nebylo by moudrejsim pomoci zivym. nei 
slavu delat mrtvym 1 - - - - - -

R. 1901. zalozen zvlastni spolek, 0 nemz dluzno se tez zminiti. Je to tak 
recena "Straz Osvojenych." Podnet k zalozeni teto "Straze" zavdal hlavne Bar
tos Bittner ve s'Yem "Sotku." Ucelem "Stra.ze" jest hajeni ;ziljmu svobodomyslne 
strany, ale take utocne vystnpovani proti sh'ane nabozenske a to hlavne cesko
katolicke. K tomu maji slouzit hlavne "svobodomyslne" pfednasky. Nechceme 
o tomto s'polku sami souditi; se stanoviska "svobodomyslnych" bylo pry spolku 
toho vel ice treba. -

V Ohicagu byla tez zalozena v prosinci r. 1909. "Cesko-Americka Tiskova. 
Kancelar," jejiz dejiny jsou asi tyto: 

Dne 2. kvetna I'. 1909. napsal Dr. Jar. E. Salaba-Vojan, redaktor "HJasu 
Lidu" v New Yorku do nedelnp{u <Slanek "Potreba Tiskoveho vYboru." Navrhl, 
aby new-yorske spolky utvofily sdruzeni s placenym tajemnikem, kterf- by mel 
na starosti opravovati omyly anglickeho tisku new-yorskeho, pOklld se tyce Ce
chu, podayati jim informace 0 Cesich a t. d. Ukazal, jak pryni veci tehd~T pri
pravovanych Hudson-Fultonskych slavnostl byla anglicka t.iskoya kancelar, 
ktera ustayicne dodavala casopis1"l.l11 material. Napsal. ze neco podobneho je 
americke a pri tom pro zdejsi Cechy nejyys nutne. Dnes jiz zemrel~T Jan Rosi
cky v Omaze otisld clanek ten v Omazske "OSYete Americke" a pripojil k tomu 
zmenu: l\Iisto new-yorskeIlO tiskoveho vYboru. budiz to "Cesko-Americka Ti
skova Kancel:H-." Vypocetl hned, ze naklad rocni cinil by asi 1,500 dollaru, a ze 
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tedy 15 lidí, kteí by dali po stovce, nebo 30 lidí a spolk, kteí by dali po pade-

sátce, mohou kancelá uskuteniti—a hned upsal prvních 100 dollar. Pak Bar-

toš Bittner v "New-Yorských Listech" rozepsal se o Tiskové Kancelái, znovu

dolioval její nutnost' a poukázal, že již ped 10 lety marn nco podobného na-

vrhoval. Jan Fuík, iditel Korbelovského závodu v Chicagu, vystihl lánek
Vojanv, Rosického a Bittnerv a poslal to do Prahy Frant. Korbeloví. A tento

poukázal pak pana Fuíka, by odevzdal Janu Rosickému obnos 1,500 dollar na

první rok kanceláe.

Zprávu o daru Fr. Korbela uveejnil pak Vojan v new-yorském "Hlasu

Lidu" práv v den píjezdu sokolské výpravy z Cech. Za pobytu této výpravy

v Chicagu konána pak první poradní schze o kancelái spolu s Dr. Scheinerem,

Dr. Novotným, vrchním iditelem Pátkem a poslancem Klofáem. Ustanoven

výbor a vypsán pak konkurs na iditele kanceláe, jímž se stal JUDr. Jar. E.

Salaba-Vojan, který dne 6. prosince 1909. vyjel z New Yorku, by nastoupil v

úad ten.

Potíže kanceláe jsou dnes hlavn dvojí: pedn jeden lovk na to vše

nestaí, za druhé bylo by teba representace vi anglickému tisku (lenství v

Press Clubu( dodávání obráizk anglickému tisku, bohužel i uplácení angl. ti-

sku, aby v nm eské zprávy byly uveejovány, protože velké anglické listy

zadarmo nic nedlají a t. d.),—ale na to není penz. Riditel kanceláe má plat

1,200 dollar ron, zbytek 300 doU. spolkne poštovné a pod. Aby pak byl vý-

sledek lepší, a iditel omezil se pouze na koncipování, musila by ostatní práce

(rozmnožování a rozesílání zpráv, rzné pochzky a t. d.) obstarávati pomocná
síla. Úel kanceláe jest zajisté dobrý: Šíit pravé poznání o Ceších v ameri-

ckém, anglickém tisku a v americké veejnosti—avšak nestrann! Nenadržovati

tedy ani svobodomyslné, ani katolické stran, o všem správn a vcn referovati.

Pedevším však pstovati styky se starou vlastí. Ostatn by se muselo vše to

teprve postupem doby vykrystalisovati.

K udržení se této kanceláe, bylo by teba základního jmní 30 až 40 tisíc

dollar, tak aby úroky aspo 2,á00 dollar obnášející, dostaovaly ku vydržo-

vání úedník a ku krytí ostatních výloh. Jinak podnik ten záhy zanikne tak,

jako vtšina podnik svobodomyslných Cech amerických. Co už zde mli rz-
ných podnik, a národních i rzných bazar atd. a vše záhy zaniklo. Ve svo-

bodomyslné Americe daí se pouze eským pivovarm a eským nevrcm nále-

žejícímu "Národnímu hbitovu"—vše ostatní díve neb pozdji hyne.

—

Pedsedou byl nedávno zesnulý Jan Rosický z Omahy, Nebr., tajemníkem

je Jar. R. Pšenka, redaktor "Svornosti," ze vydavatele "Svornosti" A. Gerin-

gera, pokladníkem F. J. Skala, místopedsedou Jan Fuík a iditelem zmínný již

Dr. Jaroslav Egon Salaba, jenž pijev do Ameriky, pijal jméno Vojan. Naro-

dil se 3. února r. 1872. v Praze. Vystudovav tam gymnasium a pražskou právni-

ckou fakultu, stal se doktorem práv. B}'! starostou spolku student právnické

fakulty
—

"Všehrd" a místopedsedou stediska studentského "Slavie." Vnoval
se hlavn národohospodáské vd, psal však i lánky z rzných obor umní.
V záí r. 1900. stal se professorem národního hospodáství a obchodní statistiky

na Ceskoslovanské akademii v Praze po Kolouškovi. který byl povolán do mini-

sterstva obchodu, a byl jím pt let. Vedle toho byl advokátním konci pientem v
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tedy 15 lidi, kteH by dali po stovce, nebo 30 lidi a spolku, kteH by dali po pade
satce, mohou kancehH' uskutecniti-a hned upsal'prvnich 100 dollariL Pak Bar
tos Bittner v "New-Yorskych Listech" rozepsal se 0 Tiskove Kancelari, znovu 
dolicoval jeji nutnost' a poukazal, ze jiz pfed 10 lety marne neco podobneho na
vrhoval. Jan Fucik, fiditel Korbelovskeho zavodu v Chicagu, vystfihl cianek 
Vojanuv, Rosickeho a BittnerllV a poslal to do Prahy Frant. Korbelovi. A tento 
poukazal 'pak pana Fucika, by odevzdal Janu Rosickemu obnos 1,500 dolIarll na 
prvni rok kancelire. 

Zpravu 0 daru Fr. Korbela uverejnil pak Vojan v new-yorskem "Hlasu 
Lidu" prave v den pHjezdu sokolske vYpravy z Cech. Za pobytu teto vypravy 
v Chicagu konana pak prvni 'poradni schuze 0 kancelafi spolu s Dr. Scheinerem, 
Dr. Novotnym, vrchnfm riditelem Patkem a poslaneem Klofacem. Ustanoven 
vybor a vypsan pak konkurs na riditele kancelare, jimz se stal JUDr. Jar. E. 
Salaba-Yojan, ktery dne 6. prosince 1909. vyjel z New Yorku, by nastonpil v 
urad ten. 

PoHze kancelare json dnes hlavne dvoji: predne jeden elovek na to vse 
nestaei, za druhe bylo by treba representace vllei anglickemu tisku (clenstvi v 
Press Clubu ( dodavani obra!Zkll angliekemu tisku, bohuzel i uplacen! angl. ti
sku, aby v nem ceske zpravy byly uverejllovany, protoze velke anglicke listy 
zadarmo nie nedelaji a t. d.) ,-ale na to neni penez. Riditel kancelare ma plat 
1,200 dollal'l:'1 roene, zbytek 300 doll. spolkne postovne a pod. Aby pak byl vy
sledek lepsl, a ric1itel omezi! se ponze na koncipo'd.ni, musila by ostatni prace 
(rozmnozovani a rozesllanl zpra:v. ri'lzne POChllzky a t. d.) obstara vati pomocna 
sHa. Veel kancelare jest zajiste dobrj'r: 8irit prave poznani 0 Cesich v ameri
ckem, anglickem tiskn a v americke verejnosti-avsak nestranne! ~enaclrZovati 
tecly ani svobodomyslne, ani katolicke strane. 0 vscm spravne a vecne referovati. 
Predevsim vsak pestovati styky se staron vlasti. Ostatne by sc l1111selo vse to 
tepn'e postupem doby vykrystalisovati. 

K uddeni se teto kancelare, bylo by treba zAkladniho jmeni 30 uz 40 tisic 
elollarll. tak ab~' ul'ok)' USpOll 2,400 dollarll obna;ejici, c1ostacovaly ku vyc1rzo
vani ul'edniki'l a ku kryU ostatnich vYloh. Jinak podnik ten zahy zunikne tak, 
jako vetsina podnikll svobodomysln,"ch Cech{l americkYch. Co uz zc1e meE rllz
nf'ch podnikll, at' naroc1nich ci rl1znych bazarll atd. a vsc zahy zaniklo. Ve svo
boc1omysine Americe daH sc ponze ceskym piYOi'ar{lm a ccskym ncverc{ull nal<:,
zejicimn "~arodnimn 'hi"bitovn"-vse ostatni dl'l'\'c neb pozdeji hyne.-

Pfedsedou byl nedavno zesnnly Jan Rosicky z Omah~'. Nebr., tajrlllllikcm 
je Jar. R. Psenka, redaktor "Syornosti," zet' vydavatelc "SYol'nosti" A. Gerin
gera, poldac1nikem F .. J. Skala, mistopfec1sedon Jan Fueik a riditelcm zminenf' jiz 
Dr. Jaroslav Egon Salaba, jcnz prije,' do Ameriky. pI'ijal jmeno Vojan. ~aro

dil se 3. {mora r. 1872. v Praze. Vystndoyav tam g~'mnusilllll a prazskou prflvni
ckou fuknItn, stal sc c1oktorcm pr{l Y. Byl staroston spolkn stlldenh'l pril 'n1icke 
faknlty-"Ysehrd" a mistoprechedon stl-ec1iska stuc1entskeho "Sla i'ie." Velloyal 
se hia YHe narodohospoc1arske vede, psal vsak i clanky z l'llZnS'ch ObOrll umenL 
V zafi r. ]900. stal se professorC'lll l1{lroc1niho hos'podar'sty] a obchodni stati.stiky 
na ceskosloyanske akademii v Praze po KoionskoYi, kterS' byl poyolan do mini
sterstva obchoc1n. a byl jim pet let. Ycelle toho byl advok{ltnim koneipientcm v 
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Praze a krom toho po jednu dobu (8 msíc) koncipistou Obchodní a živnosten-

ské komory tamtéž.

Dne 6. srpna r. 1904. vyjel z Brém a 17. srpna stanul na americké pd,
by zaal tu znovu "od piky." Ve staré vlasti zapletl se totiž do vážných finan-

ních nesnází, a proto odejel do Ameriky.

V New Yorku byl nejdíve 2 roky uitelem na eské svobodomyslné škole,

pak od listopadu r. 1906. do dubna r. 1908. lenem redakce "New-Yorských Li-

st" a od ervna r. 1908. do konce listopadu r. 1909. lenem redakce "Hlasu
Lidu" tamže.

V echách byl literárn inným a vydal tam nkolik spis. V Americe
vydal v prosinci r. 1907. "Velký New York." Na sjezdu . S. P. S. v záí r.

1909. v Milwaukee, Wis., byl zvolen na 5 let za redaktora Orgánu . S. P. S.,

kteréžto funkce se ujal únorovým íslem r. 1910.
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Praze a krome toho 'po jednu dobu (8 mesicu) koncipistou Obchodni a zivnosten-
ske komory tamtez. . 

Dne 6. srpna r. 1904. vyjel ,z Brell a 17. srpna stanul na americke pude, 
by zacal tu znovu "od piky." Ve stare vlasti zapletl se totiz do v{dnych finan
cnich nesnazi, a proto odejel do Ameriky. 

V New Yorku byl nejdNve 2 roky ucitelem na ceske svobodomyslne skole, 
pak od listopadu r. 1906. do dubna r~ 1908. clenem redakce "New-Yorskych Li
stu" a od cervna r. 1908. do konce listopadu r. 1909. clenem redakce "illasu 
Lidu" tamze. 

V Cechach byl literarne cinnym a vydal tam nekolik spisu. V Americe 
vydal v prosinci r. 1907. "Velky New York." Na sjezdu C. S. P. S. v zaN r. 
1909. v :Milwaukee, Wis., byl zvolen na 5 let za redaktora Org{mu C. S. P. S., 
kt€rezto funkce se ujal unorovym cislem r. 1910. 

---------0---------



Vznik a vývoj eského asopiseotva v Chicagu.

Roku 1867. založili v Chicagu zvnlý již Karel Jonáš a jeho tchán, rov-

nž zemelý František Koízek (o nichž bylo pojednáno v djinách státu Wis-

consin) radikáln svobodomyslný týdenník "Pokrok." Jeho prvním redaktorem

byl zemelý již Josef Pastor, jenž stal se pozdji komisionáem paroplavební

spolenosti v Hamburku.

—

Ponvadž však v Chicagu se vydávání listu pod chabým redigováním Jo-

sefa Pastora nevyplácelo, pesthoval Jonáš asopis do Racine a redakci spravo-

val tehdy synodální protestantský kazatel v Caledonii u Racina ve Wisconsinu,

Frant. B. Zdrbek.
Roku 1869. sthoval se "Pokrok" i s redaktorem Zdrbkem do Cedar

Rapids, v low, a v únoru r. 1871. pesthoval Zdrbek list do Clevelandu v

Ohiu, kde soud s eským katolickým knzem Vilémem J. Repišem (Revisem)

zpsobil "Pokroku" a redaktoru jeho veliké nepíjemnosti a nesnáze. Frant. B,

Zdrbek vzdal se proto redakce, a clevelandská akcionáská spolenost' povolala

z ech k redigování toho listu Jana V. apka, o nmž v djinách Clevelandu

šíe pojednáme. List však zanikl r. 1877., zanechav po sob špatné památky.

Jistou dobu redigoval "Pokrok" též Václav Snajdr, nynjší majetník "I>ennice

Novovku" a sice do toho asu, až vznikl z nj tento list.

—

Roku 1868.' poal v Chicagu vycházet opt nový asopiy a to týdenník

"Katolické Noviny." Koncem roku 1867. koupil totiž P. Josef Hessoun, fará v

St. Louis, tiskárnu "Pozoru Amerického," v St. Louis vycházejícího, a lis i

tiskací písmenky poslal P. Jos. Molitorovi do Chicaga.

Redaktorem "Katolických Novin" byl Antonín Jurka, o nmž bylo poje-

dnáno v djinách msta St. Paul, Minn. Noviny -t}- vycházely však pouze pl
roku.—

Roku 1870. uinn opt pokus s vydáváním eského listu v Chicagu. Té-

hož roku. a sice v únoru, pesthoval totiž Jaroslav B. Blohradský své "Národ-

ní Noviny" (zcela jiný a pozdji v St. Louis vydávaný asopis než první st.-

louiské "Národní Noviny") do Chicaga. Prvním redaktorem toho týdenníku

byl Jos. V. Sládek, plodný eský básník. Po jeho odchodu do ech, poal pak

Vznik a vyvoj oeskeho oasopiseotv~ v Chioagu. 
---------0---------

Roku 1867. zalozili v Chicagu zveenely jiz Karel Jonas a jcho tchan, rov
nez zemrelfr Frantisek Konzek (0 nichz bylo pojednano v dejinach statu Wi!3-
consin) radikalne svobodomyslny tydennik "Pokrok." Jeho prvnim redaktorem 
byl zemrely jiz Josef Pastor, jenz stal se pozdeji komisiomirem paroplavebni 
spolecnosti v Hamburku.-

Ponevadz vsak v Chicagu se vydavani listn pod chabfTm redigovanim Jo
sefa Pastora nevyplacelo, prestehoval Jonas casopis do Racine a redakci spravo
val tehdy synodalni protestantsky kazatel v Caledonii u Racina ve Wisconsinu, 
Frant. B. Zdrubek. 

Rolm 1869. stehoval se "Pokrok" i s redaktorem Zdrubkem do Cedar 
Rapids, v lowe, a v (morn r. 1871. preste'hoval Zdrubek list do Clevelandu v 
Ohiu, kde soud s eeskym katolickym knezem Vilemem J. Repisem (Revisem) 
zpusobil "Pokrokn" a redaktoru jeho velike nepri'jemnosti a nesnaze. Frant. B. 
Zdrlibek vzdal se proto rcuakce, a clevelandska akcionarska spolecnost' povolala 
z Ceeh k recligovani toho listu J ana V. Capka, 0 nemz v dejinach Clevelandu 
sire pojedname. List vsak zanikl r. 1877., zanechav po sobe spatne pamatky. 
Jistou dobu redigoval "Pokrok" tez Vaclav Snajdr, nynejsl majetnik "Dennice 
Novoveku" a.sice do toho casu, az vznikl z nej tento 1ist.-

Roku 1868: pocal v Chicagu vychazet opet novy casopi:.; a to tyclennik 
"Katolicke Noviny." Konecm roku ] 867. koupil totii P .. Josef Hessonn, farii.I- v 
St. Louisu, tiskarnu "Pozoru Americkeho," v St. Louisn vych[lzejiciiIo, a lis i 
tiskaci pismcnky poslal P. J os. l\Iolitorovi do Chicaga. 

Redaktorem "Katoliekyeh Novin" byl Antonin Jurka, 0 ncmz bylo poje
dnano v dejinaeh mesta St. Paul, l\tinn. ~oviny .ty vychazely "sak pOHze pul 
roku.-

Roku 1870. ueinen opet pokus s vydavanim ccskeho listn v Chicagll. Te
hoz roku, a siee v unoru, prestehoval totiz Jaroslav B. Belohradskj sve "Narod
ni Noviny" (zcela jiny a pozdeji v St. Louisu vydavany casopis nez prvni st.
louiske "Narodni Noviny") do Chieaga. Prvnim redaktorem toho tydenniku 
byl Jos. V. Sladek, plodny ceskf- basnik. Po jeho odchodu do Cech, poeal pak 
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z jara r. 1870. redigovati "Národní Noviny" Lev J. Palda. Hned v prvém ísle

Palda prohlásil "Národní Noviny" za list sociáln demokratický. Byly tedy no-

viny tyto prvním sociáln-demokratickým eským listem v Americe i r Cechách.

Redaktory tchto "Národních Novin" byli také Josef Pastor a zemelý již Jan

Rosický.

"Národní Noviny" vycházely však pouze jedenáct msíc.
Po té vyprodal Blohradský list Václavu Kašparovi, Frant. Novákovi, ze-

melému již Frant. Kohoutovi, Janu Lhotkovi a rovnž již zesnulému Aloisiovi

Uhrovi, kteí pak v lednu r. 1871. pojmenovali jej "Novou Dobou." Redaktorem

toho mírn svobodomyslného týdenníku byl Josef Pastor, jenž ídil jej až do 7.

íjna r. 1871., kdy list ten zanikl.

Jaroslav B. Blohradský, jehož pravé jméno bylo Taras, vzdav se pak vy-

dávání eských novin, "proslavil" se v Chicagu jako notá a pokoutní banké. Za-

nechav tam znaných dluh, ujel do Texasu, kde v San Antonio postavil pivo-

var. Zemel zchudlý r. 1894.

Brzy po zániku "Nové Doby" poal její bývalý saze, enk Duras, vydá-

vati radikální týdenník "Prapor Svobody," jenž však po šesti msících se sv-
tem se rozžehnal.—

•

Po zániku Durasova listu nevycházel v Chicagu delší dobu žádný eský
asopis. Teprve r. 1873. (1. kvtna) poal tam František Ladimír Klá-oel vy-

dávat svj "HEas Jednoty svobodomyslných," který však 1. íjna r. 1874. do

Omahy pesthoval. Rovnž tam vydával svého "Svojana," jehož první íslo vy-

šlo 3. ervence r. 1873.

Téhož roku založili Aug. Geringer a Jos. Langmayer týdenník "Chica&ký

Vstník." Redaktorem jeho byl Jan A. Oliverins,

Langmayer se narodil 10. kvtna r. 1829. v Pešticích. Vyuiv se v Kla-

tovech tiskaství, odebral se do Uher, kde r. 1847. dal se odvésti k prvnímu plu-

ku císaských husar. Roku 1850. vysthoval se z Uher do Rumunska, kde se-

dlail až do r. 1866., kdy se odebral do St. Louis v Missouri. Ve mst tom pra-

coval pt msíc jako saze v tiskárn nmeckého denníku "Westliche Post," vy-

koupil od Antonína Neustadta (nástupce zemelého Karla Alise) st.-louiský tý-

denník "Pozor Americký," který pak koupil P. Josef Hessoun.

Když pak "Vstník" zanikl, stal se Langmayer opt nmeckým sazeem.

Žil v Chicagu ješt r. 1903.

První íslo "Chicažského Vstníku" vyšlo 1. íjna roku 1873. Byl z po-

' átku listem pouze oznámkovým a dáván obecenstvu zdarma ; výlohy s vydává-

ním jeho spojené, hradily oznámky. Po šesti msících se však už spoleníci roze-

šli; list pak zstal Langmayerovi až do r. 1880., kdy zanikl. Poslední roník

"Chicažského Vstníku" redigoval zemelý již Josef V. Matjka.

Geringer vzdal se sice vydávání týdenníku "Chicažského Vstníku," ale

nikoli svého úmyslu, založit pozdji v Chicagu denní asopis. A skuten již 8.

íjna r. 1875. vydal první íslo svého denníku "Svornosti."

Redaktorem byl Fr. B. Zdrbek, jemuž pozdji vypomáhal jeho švakr,

zvnlý již Gustav B. Reišl.

Zárove poal Geringer vydávati týdenník "Amerikán," jenž od prosince

r. 1896. vychází dvakrát týdn. V kvtnu r. 1876. pustil se Geringer do vydá-

Stdt Illinois. 605 

z jara r. 1870. redigovati "Narodni Noviny" Lev J. Palda. 'Hned v prvem eisle 
PaId a prohlasil "Narodni Noviny" za list socialne demokratickY. Byly tedy no
viny tyto prvnim socialne-demokratickSrm ceskym listem v Amcrice i T Cechach. 
Redaktory techto "Narodnich Novin" byli take Josef Pastor a zemi'ely jiz Jan 
RosickY. 

"Narodni Noviny" vychazely vsak ponze jedenact mesicu. 
Po te vyprodal Belohradsky list Vaclavu Kasparovi, Frant. Novakovi, ze

mrelemu jiz Frant. Kohontovi, Jann Lhotkovi a rovnez jiz zesnulemn Aloisiovi 
Uhrovi, kteH pak v lednu r. 1871. pojmenovali jej "Novou Dobou." Redaktorem 
toho rnirne svobodomyslneho tydenniku byl Josef Pastor, jenz Hdil jej az do 7. 
fijna r. 1871., kdy list ten zanikl. 

Jaroslav B. Belohradskj, jehoz prave jrneno bylo Taras, vzdav se pak vy
davani eeskych novin, "proslavil" se v Chicagu jako notar a pokoutni banker. Za
nee-hay tam znacnych dluhu, ujel do Texasu, kde v San Antonio postavil pivo
yare Zemrel zchudly r. 1894. 

Brzy po zaniku "Nove Doby" pocal jeji byvalSr sazee, Cenek Duras, vyda
vati radikalni tydennik "Pr'apor Svobody," jenz vsak po sesti rnesicich se sve
tern se rozzehnal.-

Po 'zaniku Durasova listu nevyclulzel v Chicagu delsi dobu zadny cesky 
caso'pis. Teprve r. 1873. (1. kvetna) pocal tam Frantisek Ladimir Klacel vy
diivat svuj "Hilas Jednoty svobodornyslnych," ktery vsak 1. fijna r. 1874. do 
Omahy prestehoval. Rovnez tam vydaval sveho "Svojana," jeboz prvni cislo vy-
810 3. cervence r. 1873. 

Tehoz rolni zalozili Aug. Geringer a Jos. Langmayer tydennik "ChicaZskj 
Vestnik." Redaktorem jeho byl Jan A. Oliverius. 

Langrnayer se narodil 10. kvetna r. 1829. v presticich. Vyuciv se v Kla
tovech tiskarstvi, odebr~l se do Uher, kde r. 1847. dal se odvesti k prvnimu plu
ku clsarskSTch husari'l. Roku 1850. vystehoval se z Vher do Rumunska, kde se
dlaeil az do r. 1866., kdy se odebral do St. Lonisn v :Missouri. Ve rneste tom pra
coval pet rnesici'l jako sazec v tiskarne nerneckeho denniku "Westliche Post," vy
koupil od Antonina Neustadta (nastupce zeml'eleho Karla Alise) st.-louiskY ty
dennik "Pozor Americky," ktery pak koupil P. Josef HeSSOlU1. 

Kdyz pak "Vestnik" zanikl, stal se Langmayer opet nemeckym sazecem. 
Zil v Chicagu jeste r. 1903. 

Prvni cislo "Chicazskeho Vestniku" vyslo 1. fijna roku 1873. Bylt' z po-
, catku listern pouze oznamkovyrn a davan obecenstvu zdarma; vylohy s vydava

nim jeho spojene, hradily oznamky. Po sesti rnesicich se vsak uz spolecnici roze
sli; list pak zustal Langrnayerovi az do r. 1880., kdy zanikl. Posledni rocnik 
"Chicazskeho Vestnikn" redigoval zernrely jiz Josef V. l\Iatej.Im, 

Geringer vzdal se sice vydavani tydenniku "Chicazskeho Vestniku," ale 
nikoli sveho urnyslu,zalozit pozdeji v Chicagu denni casopis. A skntecne jiz 8. 
fijna r. 1875. vydal 'prvni cislo sveho dennfku "Svornosti." 

Redaktorern byl Fr. B. Zdrubek, jemuz pozdeji vypomahal jeho 8vakr, 
zvecnely jiz Gustav B. Reisl. 

Zaroveii poca] Geringer vydavati tydennik "Arnerikan," jenz od prosince 
r. 1896. vychazi dvakrat tYdne. V kvetnu r. 1876. pustil se, Geringer do vyda-
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vání humoristického a protináboženského obrázkového asopisu "Raráška." Re-

digování týdenníku toho ml na starosti Gustav B. Reišl. Dne 8. ervence r.

1877. "Rarášek" zvtšen a pezván "Duchem asu" a dáván ku "Svornosti" za

nedlní pílohu.

Fr. B. Zdrbek, jenž stal se záhy vdcem svobodomyslné strany v Chica-

gu, rediguje dosud "Svornost'," jsa stále jejím hlavním redaktorem. asopis

"Svornost' " je list dlnický i kapitalistický, demokratický i republikánský, od-

vislý i neodvislý, vždy však protináboženský a pouze svého prospchu dbalý.

Spoluredaktor u "Svornosti" bjdo ovšem pozdji vždy nkolik, kteí se

však asto stídali.

Pracovníci v redakci "Svornosti" a "Ducha asu" byli tito : Frant. emus
(pozdji u "Slavie" v Racin ve Wisconsiuu), Jan Wagner (nyní v Cechách), Ja-

roslav Chudoba (pozdji doutníkáský dlník v New Yorku), Karel Stulík (ny-

ní MUDr. v Chicagu), Jan Rudiš Jiínský (nyní MUDr. v Cedar Rapidsích, v

low), zemelý již Pavel Albierl, Josef ermák (nar. r. 1858. ve Starém Kolín,

jenž nyní vyuuje tlocviku na veejných chicažských školách), Frant. J. Peina
(nar. 10. ervence 1864. v Chrudimi, kde vystoupiv ze sedmé gymnasijní tídy,

absolvoval obchodní akademii.) Peinoví vedlo se v Americe z poátku špatn.

Pibyv do zaslíbené této zemi v srpnu r. 1888., odebral se na západ, kde byl na-

traem, devorubcem, nádenníkem, eledínem, havíem, po té v Chicagu ezní-

kem, haliem a konen redaktorem, kterým je dosud. Matj Mašek (n. 8. listo-

padu r. 1857. v Pohorovicích u Vodan, jenž vstoupil do semináe v Budjo-
vicích, ale ped vysvcením na knze odejel do Ameriky), Matj Molkup (nar.

31. prosince 1870. v Písku, který byl nejenom spoluredaktorem "Svornosti," ale

i lékaem v Chicagu), zemelý evangelický pastor Jan Kalda, a Ladislav Tupý,

díve zamstnaný u "Hlasatele," jenž se narodil r. 1872. ve Vodaneeh.

V pítomné dob (1910.) redigují "Svornost"': Frant. B. Zdrbek, vrch-

ní redaktor. MUDr. Frant. Molkup, MUDr. Karel Neumann. Týž se narodil

21. ledna r. 1869. v Praze. Studoval tam na gymnasiu a složiv 7. ervence 1887.

maturitní zkoušku, studoval na medicínské fakult pražské. Roku 1894. ode-

bral se do Chicaga, kde redigoval nejprve anarchistický denník "Právo Lidu,"

potom katolický "Národ"; na to "Denní Hlasatel" a nyní "Svornost'." Jest nyní

lékaem. Žurnalistou je nadaným jako je na p. i Václav Petrželka a mnozí jiní,

kteí dary ducha svého asto tak lacino, z nouze, pod cenu—prodávati musí. —
Václav Petrželka, díve u "Národa" a "Domácnosti" v IMilwaukee, jakož i bý-

valý redaktor orgánu jednoty . S. P. S., Jaromír Pšenka, že Geringerv. Jo-

sef ermák, redaktor "Ducha asu," a Matj Mašek.—
August Geringer vydává krom "Svornosti," "Amerikána" a "Ducha

asu," je.št "Alloghenské Listy"—v Allegheny City, "Baltimorské Listy"

—

v

Baltimore, "Oklahomské Noviny"—v Oklahom a "lowský Vstník"—v Cedar

Rapidsích, v low. iní to tak, že zamní ohlavení listu "Amerikán" a nahradí

ohlavením zmínných list, k emuž pidá nkolik lokálních zpráv a klep.

—

Téhož roku jako "Svornost' vyšel "Bi." Jan Oliverius byl vydavatelem

toho týdenníku. Byl to malý obrázkový a satirický list, smru republikánského,

který však brzy zanikl.

—
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vani humoristickeho a protinabo.zenskeho obrazkoveho casopisu "Rar~ka." Re
digovani tydenniku toho mel na starosti Gustav B. Reisl. Dne 8. cervence r. 
1877. "Rarasek" zvetsen a prezvan "Duchem Casu" a davun ku "Svornosti" za 
nedelni prilohu. 

Fr. B. Zdrllbek~ jeni stal se zahy vudcem svobodomyslne strany v Chica
gu, rediguje dosuc1 "Svornost'," jsa stale jejim hlavnim redaktorem. Casopis 
"Svornost' " je list delnicky i kapitalisticky, demokraticky i republikansky, od
visly i neoc1visli~, vidy v;ak protinabozensky a pouze sveho prospechu dbal)'. 

Spoluredaktorll u "Svornosti" bylo ovsem pozdeji vidy nekolik, ktefi se 
vsak casto stHdali. . 

Pracovnici v redakci "Svornosti" a "Ducha Casu" byJi tito: Frant. Cemus 
(pozdeji u "Slavie" v Racine ve Wisconsinn), Jan Wagner (nyni v Cechach), Ja.
roslav Chudoba (pozc1eji doutnikarsky clelnik v New Yorku), Karel Stulik (ny
ni l\lUDr. v Chicagu), Jan Rudis Jicinsky (nyni l\IUDr. v Cedar Rapidsich, v 
lowe), zemI'ely jii Pavel Albieri, Josef Cermak (nar. r. 1858. ve Starem Koline, 
jeni nyn! vyucuje teloeviku na veI'ejnyeh chieazskych skolach), Frant. J. Peiina 
(nar. 10. cervence 1864. v Chrudimi, kde vystoupiv ze sedme gymnasijni tridy, 
absolvoval obchodni akademii.) Perinovi vedlo se v Americe z pocatku spatne. 
Pribyv do zaslibene teto zemi v srpnu r. 1888., odebral se na zapad, kde byl na
teracem, clrevorubcem, naclennikem, celeclinem, llavirem, po te v Chicagu rezni
kem, balicem a konecne reclaktorem, kterym je dosucl. Matej MaSek (n. 8. listo
padu r. 1857. v Pohoroviclch u Voclnan, jeni vstoupil do seminare v Budejo
vieieh, ale pI-ed vysveeenim na kneze odejel do Ameriky), Matej Molkup (nar. 
31. prosince 1870. v Pisku, ktery byl nejenol11 spolureclaktorem "Svornosti," ale 
i lekarcm v Chicagu), zemrely evangelicky pastor Jan Kalda, a Ladislav Tupy, 
dHve zamestnan5r u "IIlasatele," jenz se narodil r. 1872. ve Vodiianech. 

V pHtomne dobe (1910.) rediguji "Svornost' ": Frant. B. Zdrubek, vrch
ni redaktor. MUDr. Frant. Molkup, MUDr. Karel Neumann. Tyz se narodil 
21. ledna r. 1869. v Praze. Studoval tam na gymnasiu a sloziv 7. cervence 1887. 
maturitni ZkOllSkll, stncloval na medieinske fakulte prazske. Roku 1894. ode
bral se do Chicaga, kde redigoval nejprve anarchisticky dennik "Pl'avo Lidu," 
potom katolicky "Naroc1"; na to "Denni H1asatel" a nynl "Svornost'." Jest nyn! 
lekarem. Zurnalistou je nadanym jako je na pro i Vaclav Petdelka a mnozi jin!, 
ktefi dar~r dncha sveho casto tak lacino, z nonze, pod cenu-prodayati mu~i. -
Vaclav Petdelka, drive n "~aroda" a "Domacnosti" v l\Iihvaukee, jakoz i by
\'aly redaktor organu jednoty C. S. P. S., Jaromir Psenka, zet' Geringcruv, Jo
sef Cel1Il.3.k, redaktor "Dncha Casu," a Matej MaSek.-

Augnst Geringer vydava krome "Svornosti," "Amcrikaua" a "Ducha 
Casu," jeste "Alleghenske Listy"-v Allegheny City, "Baltimorske Listy"-v 
Baltimore, "Oklahomske ~oviny"-v Oklahome a "Iowskir Vestnik"-v Cedar 
Rapids!ch, v lowe. Cini to tak, ze zameni ohlaveni listn "Amerikan" a nahradi 
ohlavenim zminenych lisHl, k cemnz pfida nekolik lokalnich zpritv a klepu.-

Tehoz rokn jako "Svornost' vysel "Bie." Jan Oliverius byl vydavatelem 
toho tfdcnniku. Byl to malS' obrazkovy a satiricky list, smeru republikanskeho, 
ktery vsak brzy zanikl.-
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Roku 1876. vydal Oliverius ukolik ísel volebního republikánského listu

"Kvty Humoru a Pravdy" a r. 1878. poal vydávati republikánský denník "Ob-

an," který též záhy zanikl.—Téhož roku poal ve mst zahrad vycházeti "So-

kol," jehož prvním redaktorem byl již zvnlý Gustav B. Reišl. Potom jej re-

digoval MUDr. Karel Stulík, jenž zavítal do Ameriky jako spolený cviitel So-

kol a pozdji—jak již sdleno—byl spoluredaktorem "Svornosti." Stulík se

narodil 5. ervna r. 1860. v Libušin. Studoval v Rakovníku reálné školy, po té

v Praze na eské polytechnice.

Roku 1880. vystoupil opt na kolbišti žurnalistickém Jan Oliverius s no-

vým týdenníkem "Republikánem," icterý ale také brzy zanikl.

—

Roku 1882. (v srpnu) poaly vycházeti "Chicagské Listy" jako týdenník

smru demokratického. IMajetuíkem list tch byl J. V, IVfetjka. V srpnu

1884. zaaly vycházet dvakrát týdn a r. 1886. denn. Dne 15. bezna r. 1892.

vykoupila spolenost", mající v ele notáe Jana Pechu, od ^Matjky nad míru

zadlužené jeho noviny, a když Pecha z úadu pedsedy se ix)dkoval, zvolen byl

Antonín Kozel za editele vydavatelské spolenosti "Chicagských List." Listy

ty zanikly 30. íjna r. 1893. a Kozel, uiniv pozdji podvodný vipadek, odsouzen

byl do káznice.

—

Souasn s "Chicagskými Listy" vydával ^latjka illustrovaný týdenník

"Ameriku" od dubna r. 1889. až do ervence 1893. —
Dne 2. ervna r. 1883. vyšlo v Chicagu první íslo katolického týdenníku

"echoslovana," vydávaného Janem Geringerem (bratrem vydavatele "Svorno-

sti") a Viktorinem Keclíkem. KccUk se narodil dne 23. záí r. 1840. v Beznici

u Písku. Vyuil se soukenictví v ]\Iimoni u Liberce a usadil se v Píbrami, kde

provozoval své emeslo 12 rok. V listopadu r. 1880. pijel do Chicaga, kde

byl pes pl roku expeditorem "Svornosti" : po té pracoval 9 msíc v ohrad
na díví. R. 1882. s Janem Geringerem založil katolické knihkupectví. Zemel
v Chicagu dne 27. dubna r. 1906.

Týdenník ten byl demokratický, smru katolického. Když pak pozdji

Jan Geriuger novináství se vzdal, vydával Keclík "echoslovana" sám až do

20. ervna 1895. Po té jej vydával ve zmenšeném formátu jeho syn Otakar až

do jeho zániku v záí r. 1897.

—

Dne 16. ervna r. 1883. poal v Chicagu vycházet anarchistick}' týdenník

"Budoucnost'." Prvním jeho redaktorem byl Slovinec, dnes již zemelý, Norbert

Zoula; po nm ídil list Josef Boleslav Pecka. "Budoucnost' " zanikla v kvtnu
roku 1886.—

Roku 1885. vydáván opt anarchistický týdenník "Lampika." Redakto-

rem byl ^Moravan, již zesnulý Ant. Hradený. List ten také zanikl.

Téhož roku poal Jan Oliverius vydávati msíník obsahu rolnického

"Zlaté Klasy." V ervnu zmínného roku vyšlo první a v srpnu r. 1889. poslední

íslo "Zlatých Klas." Po jejich zániku prodal Oliverius list ten Janu Rosické-

mu v Omaze. jenž jej pojmenoval "Hospodá," který dosud v Omaze vychází.

—

Dne 1. íjna r. 1886. vyšlo první íslo evangelického týdenníku "Pravdy."

Vydavatelem byl kongreganí pastor Edwin August Adams v Chicagu. List

vycházel v malém formátu, o osmi stránkách ítai látky. Pozdji pidána obál-

ka se zprávami a oznámkami. V msíci záí r, 1891. formát "Pravdy" zvtšen.
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Roku 1876. vydal Oliverius nekolik elsel volebniho republikimskeho listu 
"Kvety Humoru a Pravdy" a r. 1878. poea1 \·ydilvati repnblikanshJ dennik "Ob
can," kterS" tez zahy zanikl.-Tehoz roku pocal ve llleste zah rad yychuzeti "So~ 
kol," jehoz prvnlm redaktorem byl jiz zvecnelS' Gustav B. Reisl. Potom jej re· 
digoval :JIUDr. Karel Stnlik, jenz zaY1ta1 do Ameriky jako spo1eenS" cvicitel So~ 
kolll a pozdeji-jak jiz sdeleno-byl spolnredaktorem "~\·ornosti." 8tuHk se 
narodil 5. cervlla r. 1860. y Libu~ine. Stndo\'al v Rah.oYIltkl1 rcidne sk01y, po te 
v Praze na ceske polytecllllicc. 

Roku 1880. Yystollpil opet 11a kolbisti zurnalistickeru Jan OliYerius s no· 
\'ym tS'dellnikem "Republikanem," ~derS- ale take brzy zanikl.-

Roku 1882. (\" srpnu) poeal~- yychazeti "Chicagske Listy" jako tS-dennik 
smeru clemokratickeho. :Jlajctnikem 1isHl tech byl J. V. Matejka. V srpnu 
1884. zacal~- yycl1<lzet Ll ,'aluat ti-cIne a r. 1886, elenne. Dne 15. bi'ezna r. 1892. 
\'ykoupila spo1ecnost', maj1ci Y cele 1l0tai"C' .J ana Pechu~ od :JIntejky nad miru 
zadluzene jeho nOTillY, a kdyz Pecha z llradl1 prec1sedy se poc1ekoyal. zvolen by1 
Antonin Kozel za reditele \'~'dayatelske spo1ecnosti "Chicagski'ch Listl'l-.·' Listy 
ty zanikly 30. i-ijlla r. 1893. a Kozel, nCilliy pozdeji podyoelni' llpac1ek, oclsouzen 
byl do kaznice.-

Soucasne s "Chicag-ski"mi Li.sty" yydayal :JIatejka illnstronmy ti'dennik 
"Amerikn" od dnbna r. 1889. az do cerYPl1ce 1893. -

Dne ~. ceryna r. 188:3. yy;lo \' Chicagn pryni cislo k£1 tolie keho tydennikn 
"Cechoslovana," \'yc1anlnellO Janem Geringerem (bratrem yydaY£1tt'le "Syorno
sti") a Viktorinem Keclikem. Keen\: se narodil dne ~3. zafi r. 1840. y Breznici 
n Pisku. Y~'l1cil S8 sonkcnictyi Y :Jlimoni n Liberce a usadil se y Pi'·ibrami. kde 
pro\'ozoyal sye rcmesl0 12 1'old'1. Y listopac1n r. 18-80. prijd do Chicaga, kde 
by1 pres pi'll rokll e:s:pcditorem "S,'orno;;;ti": po te pr£1co\'a1 9 me~lci'l \' ohrade 
na dHyl. R. 1882. s Jancm Gerillgerem zaloiil katolicke knihlmpectYl. Zemrel 
y Chicagn dne ~7. c1nbna r. 1906. 

Ti'dennlk ten by1 demokratieki'. smern katolickeho. Kdyz pak pozdeji 
Jan Geringer noyinai"stY1 se yzelal. yyd{I\'al KecHk "Ccchosloyana" sam az do 
20. ceryna 189':>. Po te jej yyc1ayal \'e zmensenem formatn jdlO syn Otakar az 
do jeho zanikn y z<11-i r. 1897.-

Dne 16. ee1'\'11a r. 1883. pocal \' Chicagn yychazet anarehisticky ti'dennik 
"Budoucnost'." Pr\'nim jeho rellaktorem by1 Slovinec, elnes jii zemrcli', Norbert 
Zoula; po nem rielil list Josef Boleslav Pecka. "Bndoncnost''' zanikla \' k\'etnn 
roku 1886.-

Roku 1885. yydayan opet anarchisticky ti"dennik "Lampicka." Redakto· 
rem b~'l :JIora\'an. jiz zesnnli" Ant. Hradecny, List tell take zanik1. 

Tehoz rokn pocal Jan OliYerius \,ydayati meslcnlk obsahll rolnickeho 
"Zlate Klasy."· V cer\,nu zmlnenellO rokn yyslo pl'\'ni a y srpnn r. 1889. poslednl 
cislo "Zlatych KlasiL" Po jejich zaniku prodal Olh"erins list ten J ann Rosicke· 
mu v Omaze~ jenz jej pojmeno\'al "Hospodai'," kterS" dosnd y Omaze yychazi.-

Dne 1. fijna r. 1886. yyslo pr\'ni cislo eyangelickeho tydennlkn "Pravdy." 
Vydavatelem byl kongregacni pastor Edwin August Adams v Chicagll. List 
vychazel v ma1em formatu, 0 osmi strankach citaci 1atkr. Pozdeji pridana obal
ka se zpravami a oznamkami. V mesici zafi r. 1891. format "Praydy" zvetSen. 



608 Djiny echv Amerických.

Roku 1893, mla "Pravda" tolik odbratel, že krýti mohla své výlohy, avšak

již v prosinci r. 1894, zanikla.

Téhož roku založen opt nový anarehistieký týdenník a to "Práce." Re-

daktorem byl J. B. Pecka. Když však "Práce" zanikla, vyšlo 6. srpna r. 1887.

první íslo anarchistických "Dlnických List." Redaktorem tohoto týdenníku

byl zase J, B. Pecka, Listy ty zanikly však již poátkem r, 1889.

—

Roku 1888. poal v Chicagu vycházeti první eský katolický denník v

Americe "Jednota." První íslo tohoto denníku vyšlo 5. kvtna zmínného roku.

Vydavatelem a hlavním redaktorem jeho byl P. Fr. Pibyl z Montgomery v Min-

nesot. "Jednota" však brzy zanikla.

—

V lednu r. 1890. poal vycházeti dtský katolický týdenník "Pítel Dítek."

asopis ten jest dosud vydáván ádem eských Benediktin v Chicagu.

Také na divadelní listy zmohlo se eské Chicago. Tamní "Cesko-Náxodní

Ochotnické Družstvo" poalo vydávati "Divadelní Listy," jež byly výborným za-

stancem zájmv ochotnických divadel ve Spojených StáXech, První íslo m-
síníku toho vyšlo 15, srpna r, 1891, a poslední 6. kvtna r. 1893.

Roku 1891. založen v Chicagu opt nový denník "Denní Hlasatel," který

v krátkém ase dosáhl veliké pízn tamního eského lidu. Djiny listu toho

jsou tyto : "Denní Hlasatel" založen byl eskou sazeskou unií, která vznikla dne

7. prosince r. 1890. Založili ji sazei "Chicažských List"; pozdji se k ní pi-

pojili i sazei "Svornosti" a "echoslovana." Unie pak chtla, aby vydavatel

"Svornosti," August Geringer, a vydavatel "echoslovana," Viktorin Keclík,

zkrátili pracovní dobu a zvýšili mzdu, a aby vydavatelé "Chicažských List"

(Josef V. Matjka a Karel H. Breuer, nyní léka v Texasu), u nichž osmihodinná

práce byla již od 1. kvtna r. 1890. zavedena—také platy zvýšili. Když však

majitelé tchto eských tiskáren požadavky ty zamítli, bjda dne 1. kvtna r.

1891. zahájena ve všech eských tiskárnách stávka. asopisy po dva dny nevy-

šij', potom však vycházely ve zmenšeném formátu tak dlouho, až se vydavatelm

podailo zlomiti odpor stávká, jichž vtšina se vrátila opt do práce. Menši-

na se však rozhodla, vydávati asopis svj vlastní, a tak vznikl "Denní Hlasatel,"

jehož první íslo vyšlo 4. kvtna roku 1891. List byl smru dlnického, a odb-

ratel mu stále pibývalo, hlavn na úkor "Chicažských List," které—jak již

poznamenáno—zanikly. Zvlášt na poátku roku 1893.—v únoru a beznu—ve-

lice se denník ten rozšíil, a to hlavn zavedením týdenního systému kolekce

(10 cent, t. j. 24 krejcar za týden), místo roního pedplatného.

Roku 1899. vystavl si "Denní Hlasatel"—vlastn jeho akcionái—na ro-

hu A.shiand avenue a 18. ul. velkou vlastní budovu. Také vydáván vedle denní-

ho listu (od 15. ervence r. 1892.) "Týdenní Hlasatel"; a od ervence pak r. 1898.

tento "Týdenní Hlasatel" vychází dvakrát týdn. A je "Denní HJasatel" listem

svobodomyslným, nepstuje smr štvavý, protináboženský.

Z pvodních zakladatel "Hlasatele" jest na živu dosud jedenáct. Jsou

to: František Hájek, Josef A. Kerner, Josef Koptík, Frant. J. Malý, Josef Ne-

užil, Václav L. ežábek, Frant. J. D. Sirovátka, Franty Skala, Frant. Stejskal,

Vladimír Špatný a Jan K. Valha. Úedníci jsou : V, Špatný, pedseda ; J. K.

Valha, místopedseda; J. Neužil, tajemník a V. L. ežábek, pokladník.
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R,oku 1893. mela "Pravda" tolik odberatelil, ze kryti mohla sve vylohy, avsak 
jiz v prosinci r. 1894. zanilda. 

Tehoz roku zalozen opet novy anarchisticky tydennik a to "Price." Re
daktorem byl J. B. Pecka. Kdyz vsak "Prace" zanikla, vyslo 6. srpna r. 1887. 
prvni Cislo anarchistickych "Delnickjch Listu." Redaktorem tohoto tydenniku 
byl zase J. B. Pecka. Listy ty zanikly vsak jiz pocatkem r .. 1889.-

Roku 1888. poeal v Chicagu vychazeti prvni cesky katolicky dennik v 
Americe "Jednota." Prvni cislo tohoto denniku vyslo 5. kvetna zmineneho roku. 
Vydavatelem a hlavnim redaktorem jeho byl P. Fr. Pribyl z lUontgomery v. ~Iin
nesote. "Jednota" vsak brzy zanikla.-

V lednu r. 1890. pocal vychazeti detsky katolicky tyc1ennik "pfitel Ditek." 
Casopis ten jest dosud vydav{lll radem Ceskych Benediktlnll v Chicagu. 

Take na divadelnl listy zmohlo se ceske Chicago. Tamni "Cesko-Narodni 
Ochotnicke DruZstvo" pocalo vyd:ivati "Divadelni Listy," jez byly vybornym za
stancem zajmllV ochotnickSrch divadel ve Spojenych Staiech. Prvni cislo me
sicniku toho vyslo 15. srpna r. 1891. a posledni 6. kvetna r. 1893. 

Roku 1891. zalozen v Chicagu opet novy dennik "Denni Hlasatel," ktery 
v kratkem case dosahl velike prizne tallllliho ceskeho lidn. Dejiny listu toho 
jsou tyto: "Denni Hlasatel" zalozen byl ces~ou sazecskou nnii, ktera vznikla dne 
7. prosince r. 1890. Zalozili ji sazeei "Chicazskych Listl'i"; pozdeji se k nl pri
pojili i sazeei "Svornosti" a "Cechoslovana." Unie pak chU~la, aby vydavatel 
"Svornosti," August Geringer, a vydavatel "Cechoslovana," Viktorin Keclik, 
zkratili 'pracovnl clobn a zV~Tsili lllzdll, a aby vydavatele "Chicaz8kSrch Listu" 
(Josef V. l\IaU~jka a Karel H. Breuer, llyni lekar v Texasu), u nichz osmihodinna 
prace byla jiz od 1. kvetna r. 1890. za vedena-take plat~' zvS'sili. Kdyz vsak 
majitele techto cesk~'ch tisldiren pozadavky ty zamitli, byla dne 1. kvetna r. 
1891. zahajena ve vsech ceskych tiskarnach sblvka. Casopisy po elva dny nevy
sly, potom vsak vychazel~r ve Z111enSenem fornultu tak dlonho, az se vyc1avatelilm 
podarilo zlomiti odpor stavlulrtl, jichz vetsina se yratila opct do prace. ::\Iensi
na se vsal\: rozhodla, vyelavati casopis svl'd vlastnl, a tak vznild "Denni Hlasatel," 
jehoz prvni cislo vyslo 4. kvetna roku 1891. List byl smeru elelnick&ho, a odbe
rateltl mn stale pi"ibfvalo, hlavllc na (lkor "ChicazskS'ch LisUl," ktel'e-jak jii 
poznameI111no-zanikly. Zvl[l,ste na pocatku roku 1893.-v (morn a bi"('znu-ve
lice se dennik tell rozslfil, a to hlavne zavedenim tS'denniho systemu kolekce 
(10 centl°l. t. j. 24 krejcarll za tyc1en), 111i8tO rocniho predplatI)(~ho. 

Rokn 1899. vystavel S1 "Denni Hlasatel"-vlastne jeho akcionai"i-na 1'0-

hn Ash-land avenue a 18. uI. velkou vlastni bndoYll. Take vyclitvan vedle dennf
ho listn (0c115. cep'ence r. 1892.) "Tjdenni Hlasatel"; a oel cervcnce pak r. 1898. 
tento. "Tyelennl Hlasatel" vychiizi dvakrat t~'dne. Ac je "Dennl IUasatel" listern 
svobodomyslnym, nepestuje smer stvavy, protinabozensk~' . 

h puvodnfch zakladateHl "Hlasatele" jest na zivu dOSllc1 jec1enact. Json 
to: Frantisek IIajek, .J osef A. Kerner, Josef Koptik, Frant. .J. l\falS', .Tosef Ne
uzil. Vaclav L. Rezabek Frant. .J. D. Sirovatka, Frant. Skala, Frant. Stejskal, 
Vladimir Spatny a Jan K. Valha. Drednici jSOll: V. Spatny, predseda; J. K. 
Valha, mfstopredseda; J. NeuZil, tajemnlk a V. L. Rezabek, pokladnik. 
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Redaktory "D. Hlasatele" jsou

:

Frant. Holeek, vrchní redaktor, jenž se narodil 19. listopadu r. 1865. ve
Stožicích u Vodau. Studoval na eské medicínské fakult od r. 1885. až do r.

1890. Na jae r. 1891. pibj-l do Chicaga, a od roku 1892. je redaktorem "D.

fflasatele."

Josef Neužil, jeden z akcioná "D. Hlasatele." Narodil se 31. ledna r.

1871. v Poepovicích u Sedlan. V eských Budjovicích vystudoval 7. tídu
gymnasijní a pibyl koncem íjna r. 1888. do Chicaga, kde pracoval u "Chicaž-

ských List"' jako saze. Od roku 1891. psobí u "D. Hlasatele" jako redaktor.

Otto Fuerst (od roku 1902.), Jan Janák (od roku 1903.), Jan Šeps (od

roku 1904.), jenž díve byl redaktorem u katol. denního listu "Národa" a potom
u "Svornosti," a Jan Doekal (od roku 1908.).

Zaátkem roku 1892. pesthován z Clevelandu do Chicaga "Kesanský
Posel." První íslo msíníku toho vyšlo v Clevelandu v Ohiu dne 1. kvtna r.

1891. a v Chicagu nastoupil cestu jako týdenník; redakce svena pastoru Vá-
clavu Vakovi. Podílníky listu jsou všichni eští methodistští kazatelé. Kon-
cem r. 1894. odešel pastor Vank do Baltimore a redaktorem listu se stal kazatel

Frant. J. Hrejsa. Po jeho smrti redigoval list kazatel Fr. Pelikán. V záí r.

1899. pevzal ízení listu kazatel R. M. De Castello, a když týž byl v íjnu r.

1901. suspendován, uvázal se opt v redakci Frant. Pelikán.—
Dne 1. kvtna r. 1893. vyšlo první íslo anarchistického asopisu pod ná-

zvem "Právo Lidu." Djiny jeho jsou tyto : Když r. 1892. "Dennímu Hlasateli"

vznikli nepátelé mezi radikálními dlník.y, vyzval v listopadu téhož roku radi-

kální "esko-dlnický vzdlávací spolek" vydavatelstvo "Denního Hlasatele,"

aby mu asopis pepustil. "Hlasatel" ovšem žádost' tuto odmítnul, a radikální

strana dlnická založila denník "Právo Lidu." Vrchním redaktorem byl eský
žid a radikál Bernard Hertz z New Yorku. Mezi obma listy nastal prudký boj,

z nhož vyšel ale "Hlasatel" jako vítz. "Právo Lidu," jemuž se stále penz ne-

dostávalo a jehož píznivci chab agitovali, musilo ovšem podlehnout. Tento
list zanikl dne 30. záí r. 1894.

—

Dne 1. ervence r. 1893. vyšlo první íslo asopisu "Katolík." Vycházel

zprvu jako týdenník, pozdji pak dvakrát týdn. Vydávají jej eští Benedikti-

ni v Chicagu.

—

Dne 16. záí r. 1893. poal v Chicagu rovnž vycházeti týdenník "Šotek,"

ízený Bartošem Bittnerem. Zanikl však dne 2. srpna r. 1896. Po dvou letech

obje\'il se ale opt (v msíci záí r. 1898.), ale v záí r. 1905. opt pestal vy-

cházet. Stálé shánní penz_ od nedbalých, likna%Teh, anebo nkdy i nepocti-

vých jednatel, nesnáze s tiskárnou (Bittner neml vlastní tiskárny) a celá ta

mrzutá technická a obchodní stránka, jež jest u listu esko-ameriekého dleži-

tjší než redakce, umoila onen asopis, a jeho vydavateli odala chu k další-

mu vydávání listu. Proež prodal Bittner celý obchod "Národní tiskárn," jež

zaala též v msíci záí vydávat týdenník "Rozhledy."

Od 5. íjna r. 1893. až do 5. kvtna r-. 1896. vycházel v Chicagu "Oban
americký," orgán eské Republikánské Líg3^ Redaktorem byl Jan Oliverius

(13 msíc), po nm Jan Rudiš Jiinský (nj-ní léka a redaktor msíníku "So-

kol Americký" v Cedar Rapids, v low.)
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Redaktory "D. IDasatele" jsou: 
Frant. Holecek, vrchni redaktor, jenz se narodil 19. listopadu r. 1865. ve 

Stozicich u Vodnan. Studoval na ceske medicinske fakulte od r. 1885. az do r. 
1890. Na jare r. 1891. pl'ibyl do Chicaga, a od roku 1892. je redaktorem "D. 
Hlasatele." 

Josef NeuZil, jec1en z akcionaHl "D. IDasatele." Narodil se 31. ledna r. 
1871. v Pocepovicich u Sedlcan. V Ceskych Budejovicich vystudoval 7. tridu 
gymnasijni a pribyl koncem rijna r. 1888. do Chicaga, kde pracoval u "Chicaz
sky-ch Listu" jako sazec. Od roku 1891. pi'lsobi u "D. illasatele" jako redaktor. 

Otto Fuerst (od roku 1902.), Jan Janak (od roku 1903.), Jan Seps (od 
roku 1904.), jenz drive byl redaktorem u katol. denniho listu "Naroda" a potom 
u "Svornosti," a Jan DoCeKal (od roku 1908.). 

Zacatkem roku 1892. prestehovan z Clevelandu do Chicaga 'Xfest'ans!tY 
Posel." Prvni cislo mesicniku toho vyslo v Clevelandu v Ohiu dne 1. kvetna r. 
1891. a v Chicagu nastoupil cestu jako tSrdennik; redakce svel'ena pastoru Va,.. 
clavu Vaiikovi. Podilniky listu json vsichni cest! methodiststi kazatele. Kon
cern r. 1894. odesel pastor Vanek do Baltimore a redaktorem listu se stal kazatel 
Frant. J. Hrejsa. Po jeho smrti redigoval list kazatel Fr. Pelikan, V zaH r~ 
1899. prevzal rizeni listu kazatel R. M. De Castello, a kdyz tyz byl v fijnu r. 
1901. suspendovan, nvazal se .opet v redakci Frant. Pelikan.-

Dne 1. kvetna r. 1893. vyslo prvni cislo anarchistickeho casopisu pod na
zvem "Pr3,vo Lidu." Dejiny jeho jsou tyto: Kdyz r. 1892. "Dennimu Hlasateli" 
vznikli nepratele mezi rac1ikalnlmi delniky, vyzval v listopadn tehoz roku radi
kalni "cesko-delnicky vzdelavaci spolek" vydavatelstvo "Del.1niho Hlasatele," 
aby mu casopis 'Prepustil. "Hlasatel" ovsem zadost' tuto odmitnul, a radikalni 
strana delnicka zalozila dennik "Pravo Lidn." Vrchnim redaktorem byl cesky 
zid a radikal Bernard Hertz z New Yorkn. l\Iezi obema listy nastal prudky boj, 
z nehoz vJ=sel ale "Hlasatel" jako vitez. "Pravo Lidu," jemnz se stale pen€z ne
dostavalo a jehoz pHznivci chabe agitovali, mnsilo ovsem podlehnout. Tento 
list zanikl dne 30. zari r. 1894.-

Thle 1. cervence r. 1893. vyslo prvni cislo casopisu "Katolik." Vychazel 
zprvu jako t~'c1ennik, pozdeji 'pak dvakrat t5'dne. Vydavaji jej Cesti Benedikti
ni v Cbicagn.-

Dne 16. zafi r. 1893. po cal v Chicagu rovnez vychazeti tydennik "Sotek," 
rizenSr Bartosem Bittnel'em. Zanikl vsak dne 2. srpna r. 1896. Po dvon letech 
objevil se ale opet (v mesici zafi r. 1898.), ale v zaH r. 1905. opet prestal vy
chazet. Stale shanenl penez.od nedbalych, liknavYch. anebo llekdy i nepocti
vych jednatehl., nesnaze s tisk<lrnou (Bittner nemel vlastni tiskarny) a cela ta 
mrznta technicka a obchodnl stranka, jez jest 11 listn cesko-americkeho di'llezi
tejsl nd redakce, nmorila onen casopis, a jeho vydavateli odiiala chnt' k ·dalsi
mu vydayani listn. Procez prodal Bittner cely obcbod "Narodnl tiskarne," jez 
zacala tez v mesIci zari vydayat tfdennik "Rozhledy." 

Od 5. fijna r. 1893. az do 5. kvetna r~ 1896. vychazel v Chicagu "ObCan 
americkY," orga.n Ceske Repnblikanske Ligy. Redaktorem byl Jan Oliverius 
(13 mesicll), po Dem Jan RudiS JicinskY (nyni lekar a redaktor mesicniku "So
kol Americkf' v Cedar Rapids, v lowe.) 
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V únoru r. 1894. poali eští Benediktini vydávati opt nový asopis a to

denník "Národ," jehož vrchním redaktorem je P. Valentin Kohlbeck, O. S. B.

Krom nho redigují list: Tomáš Kraus. Tento narodil se 14. prosince r. 1864.

v Outušicích u Štnovic. Absolvoval gymnasium v Plzni a lesnictví na vysoké

zemdlské škole ve Vídni. R. 189.'3. iiijel do Chicaga. Jan Voneš, který se

narodil 1. ledna r. 1865. v Drahotšicích. Vystudoval v l^udjovicích nižší

gymnasium a pijel do Ameriky r. 1880. U "Národa" je od jeho poátku, Zá-

t

1610 Dejill!J Oecldtv A·merick.1clt. 

V {morn 1'.1894. poeali edt! BCI1Clliktllli vydilYati opt>t llOVS' easopis a to 
dennik "Narod," jehoz vrehnim redakto1'cIn je P. Valentin Kohlbeck, O. S. B. 
Krome nello l'edignji list: Tomas Kraus. Tputo IWl'odi1 sc H·. prosinee r. 1864. 
v Outnsieich 11 8tenovic. Absolvova1 g,Vl11naSilllll Y P1Z11i a ll'snictvi na vysoke 
:zemedelske skole ye Vidn i. R.] S93. pl'ijcl do eh ieaga. Jan Vones, ktery se 
narodil 1. lcc1na r. lS63. v DrahoHisieieh. Yystudoval v BlIc1ejovieich niz?;! 
gymnasium a pi'ijel do Ameriky r. ISS0. U "Nl:1roda" je od jrho poeatkn. Za-

P. VALENTIN KOHLBECK. t? S B., 

vrchnf redaktor "Nuroda." 

'. 

TOVeD. je varhanikem v ehrilmu SY. Jana ~epom. v Chieagu.-Kromc vyse uve
deny-eh jsou v 1'r<.1akei "~a1'oda": .Jimll·ich Zeissl a Ladislav 8tolfa. Z c1Hvej
-8leh jeho rCllaktori'l jmelllljC'llle: JUlla 8rpse, jenz pozc1eji prcsrl do rcdakce 
"'Denniho Hlasatel('," K. ~('lmlalla. jeIlz jako lekal' Pllsobi n~'nj v Chicagu a je 
.cinnYm v 1'edakri "8"ornosti" i r-; hSrval.'·1ll rcdakto}'em "~rlroda" Viiclavem Petr-
2e1kon, II. DosHda. ktr1'.'· kratsi dobn h~'l rNlaktorrrn t~hoz listll. a 11~'ni redignje 
casopis "HIas" v ~t. Louis, :310., a Fr. J. Fiseru. 
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Dlužno též zmíniti se o asopisu "Ženské Listy," jenž poal vycházeti dne
14. ervna r. 1894. Zakladatelkou listu toho byla paní Josefina Humpalová-Ze-
manová. Narodila se 9. ledna r. 1870. v Sušicích v echácJi a pibyla do Ameri-
ky s rodii svými r. 1873. Redigovala "Ženské Listy" sama, které s poátku vy-

cházely každých 14 dní, pozdji msín. Roku 1898. staly se listy ty majetkem
akciové spolenosti, sestávající z padesáti eských žen, a list vydáván týdn.
Redaktorkou jeho zstala paní Humpalová-Zemanová, a list ídila až do polovice

dubna r. 1901., kdy se redakce vzdala. Vydávání "Ženských List" pak pevza-
ly z rukou, tiskaské spolenosti eských žen dívjší sazeky jmenovaného listu,

a redakce ujala se pí. Božena Pavlíková, jež se narodila 4. dubna r. 1873. ve Vá-
peném Podole u Chrudimi a do Chicaga pijela r. 1898. Chodila do mšanské
školy v áslavi a strávila nkolik rok v klášterním Mariánském ústavu v
Praze.

—

V pítomné dob (1910.) vydávají a redigují "Ženské Listy" Miloslava R.
Hlínová, Ržena Kabátová a Božena Pavlíková.

Dne 18. srpna roku 1894. založil Emil Bachman humoristický týdenník
"Cmuchálek." Bachman se narodil 30. prosince r. 1858. v Bykoši u Berouna. Do
Chicaga pijel r, 1888. Pracoval jako redaktor u "Denního Hlasatele" od r.

1891. až do srpna r. 1894. V srpnu r. 1899. spojil se Bachman s Josefem adou,
"Cmuchálek" piomnn v "Nový Vk," a stal se nedlní pílohou brzy po svém
založení zbankrotovaného denníku "eský Svt," jejž redigovali i vydávali Bach-
man a ada. Když pak "eský Svt" zanikl, vydával ada týdenník "Nový
Vk" dále, ale i "Cmuchálek" poal znovu vycházet (v íjnu r. 1899.) ízením
svého bývalého zakladatele Emila Bachmana. Z jara však r. 1900. "Cmuchálek"
na dobro "domuchálkoval." Z bývalých spoleník stali se nepátelé.

Konen poal vycházeti r. 1894. ješt jeden asopis v Chicagu a to "Svo-
jan." První íslo vyšlo 8. listopadu jmenovaného roku. Vydáván je "Svobod-

nou obcí" v Chicagu a redigován Frant. B, Zdrbkem. Poal vycházeti tvrt-
letn. Je snškou t. zv. "svobodného" smýšlení všech národ.

—

V únoru r. 1895. založil bývalý vydavatel "Chicažských List," J. V. Ma-
tjka, týdenník "Chicažský Svt," který však záhy zanikl.

—

Téhož roku (na podzim) poal Václav Ržika—tiska a hudebník—vy-

dávat demokratický denník "Hlas Svobody." Redaktory byli : Bartoš Bittner,

Josef Boleslav Pecka a Hynek Rudiš (nyní v Clevelandu). List zanikl v záí
r. 1896.—

Po té mlo Chicago opt asopis anarchistický a to "Pochode." První

íslo vyšlo 1. ervence r. 1896. Redaktorem byl František Hlaváek, známý dl-
nický agitátor a socialistický žurnalista, jenž se narodil 7. ervence r. 1853. v
Renov u Slaného. Týdenník ten pestal vycházeti v kvtnu r. 1899.

—

Dne 15. dubna r. 1897. vyšlo první íslo obrázkového, beletristického a-
sopisu "Svtem." Vydavatelem byl kavárník Josef Andl (nar. 9. kvtna r.

1853. v Ohraženicích u Turnova) ; redaktorem byl výrobce "zázrané" masti,

Robert Ržika, jenž býval v echách principálem divadelní spolenosti. tr-
náctidenník ten zanikl však ješt téhož roku.

—
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Dluzno tez zminiti se 0 casopisu "Zenske Listy," jenz pocal vychitzeti doe 
14. cervna r. 1894. Zakladatelkou listn toho byla pani Josefina Humpalova-Ze
manova. Narodila se 9. ledna r. 1870. v Susicich v Cechitcll a pfibyla do Ameri
ky s rodici svS'mi r. 1873. Redigovala "Zenske Listy" sama, ktere s pocatku vy
chazely kazdych 14 dni, pozdeji mesicne. Roku 1898. staly se listy ty majetkem 
akciove spDlecnosti, sest{l vajici z padesati ceskyeh zen, a list vydavan tYdne. 
Redaktorkou jeho zllstala pani Humpalova-Zemanova, a list Hdila az do polovice 
dubna r. 1901., kdy se redakce vzdala. Vydavani "Zenskych LishY' pak pfevza
ly z rukou.tiskarske spolecnosti ceskSrch zen dHvejsi sazecky jmcnovaneho listu, 
a redakce ujala se pi. Borena Pavlikova, jez se narodila 4. dubna r. 1873. ve Va
penem Podole u Chrudimi a do Chicaga pfijela r. 18g8. Chodila do mest'anske 
skoly v Caslavi a stravilr nekolik rokll v klasternim :\Iarianskem ustavu v 
Praze.-

V pHtonme dobe (1910.) vydavaji a rediguji "zenske Listy" l\Iiloslava R. 
IDinova! RIlZena Kabatova a Bozena Pavllkova. 

Dne 18. srpna roku 1894. zalozil Emil Bachman humoristicky tydennik 
"Cmuchalek." Bachman se narodil 30. prosince r. 1858. v Bykosi u Berouna. Do 
Chicaga pl'ijel r. 1888. Pracoval jako redaktor u "Denniho Hlasatele" od T. 

1891. az do srpna 1'. 1894. V srpnu r. 1899. spojil se Bachman s Josefem Cadou, 
"Cmuchalek" plomenen v "Novy Vek," a stal se nedelni pI'Hohon brzy po svem 
~alozeni zbankrotovaneho dennikn "Ceskj Svet," jejz redigo"ali i vydavali Bach
man a Cada. Kdyz pak "Cesk)" Svet" zanikl, vydaval Cada tydennik "Novy 
Vek" dale, ale' i "Cmuehalek" pocal znovu vychazet (v Hjnu r. 1899.) Hzenim 
sveho byvaleho zakladatele Emila Bachmana. Z jara vsak r. 1900. "Cllluehalek'~ 
na dobro "docmnclullkoval." Z byvalyeh spolecniku stali se nepratele. 

Konecne pocal vychazeti r. 1894. jeste jeden casopis v Chicagn a to "Svo
jan." Prvni cislo vyslo 8. listopadu jmenovaneho roku. Vydavan je "Svobod
nou obcl" v Chicagu a redigovan Frant. B. Zdrubkem. Pocal vyehazeti ctv1't
letne. Je SllllSkou t. zv. "svobodneho" smysleni vseeh narodll.-

V unorn r. 1895. zalozil byvaly vydavatel "Chicazskych Listll," J. V. Ma
tejka, t)'rdennik "Chicazskj Svet," ktery vsak zahy zanikl.-

Tehoz rokll (na podzim) po cal Vaclav RiiZickar-tiskar a hudebnik-vy
davat demokraticky dennik "Hlas Svobody." Redaktory byli: Bartos Bittner, 
Josef Boleslav Pecka a Hynek Rudis (nyni v Clevelandu). List zanikl v ZarI 
r. 1896.-

Po te melo Chicago opet casopis anarchisticky a to "Pochoden." Prvni 
cislo vyslo 1. cervence r. 1896. Redaktorem byl FrantiSek Hlavacek, znamy del
nicky agitator a soeialisticky zurnalista, jenz se narodil 7. cerycnce r. 1853. v 
Rencove u Slaneho. TS'dennik ten prestal vychazeti v kvetnn r. 1899.-

Dne 15. dubna r. 1897. vyslo prvni cislo obrazkoveho, beletristickeho ca
sopisu "Svetem." Vydavatelem byl kavarnik Josef Andel (nar. 9. kvetna r. 
1853. v Ohrazenicich u Turnova); redaktorem byl Y)Tobce "zazracne" masti, 
Robert RuZicka, jenz b)'7val v Cechach principalem divadelni spolecnosti. Ctr
nactidennik ten zanikl vsak jeste tehoz roku.-
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Roku 1897. založen msíník esko-slov. župy Fuegner-Tyršovy "Borec"

a^Svobodná Škola"; to je asopis pro malé "svobodomyslné" tenáe a rediguje

jej Karel B. Svoboda.

Dne 2. ervence téhož roku vyšlo první íslo denníku "Veerní Noviny,"

ale již 19. ervence poslední íslo. Vydávali jej Frant. Fišera a Karel Maza
(nyní v Milwaukee ve Wisconsinu). František J. Fišera narodil se 25. bezna r.

1864. ve Studenci u Jilemnice, Až do šesté gymnasijní tídy studoval v Hradci

Králové, septimu a oktávu v Rychnov nad Knžnou ; strávil více než rok v klá-

štee dominikánském v Olomouci, Po té byl poduitelem ve své rodné vesnici a

pak ve Bdín na Novostrašecku. Roku 1888. pibyl do Ameriky a to nejprve

do Chicaga, Byl redaktorem "echoslovana," "Chicažských List," "Denního

Hlasatele/' "Národa," "Jednoty," omažské "Osvty" a cedarrapidské "Pravdy."

Byl katolickým uitelem a hostinským v Chicagu, pak spoluredaktorem "Lido-

vých Novin."—

Budova asopisu „Denního Hlasatele "

Ješt jeden list vyšel v Chicagu r. 1897. Byl to katolický týdenník "Po-

krok." Vydavatelem jeho byl Fr. J. Hora, První íslo vyšlo 4, záí zmínného

roku. List ten všímal si pedevším katolického eského ruchu spolkového. Brzy

však zanikl.

—

Dne 1. bezna r. 1898. pesthoval se Pavel Albieri s "Americkým Sborní-

kem" z New Yorku do Chicaga. Pohíchu však dobrý msíník ten ani v Chica-

gu neprospíval, proež pesthoval Albieri list do Milwaukee, kde však záhy

zanikl.

—

Od 1. kvtna r. 1898. vydávají eští Benediktini v Chicagu též "Hospo-

dáské Listy." Redaktorem list tch byl Ludvík V. Dongres, narozený 23. srp-

na r. 1870. v Královicích u Plzn. Roku 1891. pijel do Ameriky a téhož roku

nastoupil na místo redaktora "Hospodáe" v Omaze. Roku 1896. ujal se vedení
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Roku 1897. zalozen mesicnik cesko-slov. zupy Fuegner-Tyrsovy "Borec" 
a"Svo1>odna Skola"; to je casopis pro male "svobodomyslne" ctenare a rediguje 
jej Karel B. Svoboda. 

Dne 2. cervence tehoz roku vyslo prvnl cislo denniku "VeCerni Noviny," 
ale jiz 19. cervence posledni cislo. Vydavali jej Frnnt. FiSera. a Karel MazaC 
(nyni v Milwaukee ve Wisconsinu). FrantiSek J. FiSera narodil se 25. bf"ezna r. 
1864. ve Studenci u Jilemnice. Az do seste gymnasijnl tridy stud oval v Hlradei 
KTaJove, se1ptimu a oktavu v Rychnove nad Kneznou; stravil vice nez rok v klB.
stere dominikanskem v Olomouci. Po te byl podncitelem ve sve rodne vesnici a 
pak ve Bdine na Novostrasecku. Roku 1?88. pribyl do Ameriky a to nejprl'e 
do Chicaga. Byl redaktorem "Cechoslovana," "Chicazskych Listu," "Denniho 
ffiasatele," "Naroda," "Jednoty," omazske "0svety" a cedarra'pidske "Pravdy." 
Byl katolickym ucitelem a hostinskym v Chicagu, pak spoluredaktorem "Lido
vych Novin."-

Butlo\"a ta'iopistl tt Denniho Hlasatele .. 

Jeste jeden list vysel v Chicagu r. 1897. Byl to katolickj tydennik "Po
kr ok. " Vydavatelem jeho byl Fr. J. Hora. Prvnl cislo vyslo 4. zitH zmincneho 
roku. List ten vsimal si predevslm katolickeho ceskeho ruchn spolkoveho. Brzy 
vsak zanikl.-

Dne 1. brezna r. 1898. pZ'cstehoval se Pavel Albieri s "ArnerickYm Sborni
kern" z ~ew Yorku do Chicaga. PohHehll vsak c10brJr mcsicnik ten ani v Chica
gu neprospival, proeez presteho\'al Albieri list do Milwaukee, kde vsak zahy 
zanikl.-

Od 1. kvetna r. 1898. vyduvaji Cestl Bencdiktini v Chicagn tez "Hospo
daiske Listy." Rec1aktorem listu teeh byl Ludvik V. Dongres, narozeny 23. srp
na r. 1870. v Kralovicich u Plzne. Roku 1891. prijel do Ameriky a tehoz roku 
nastoupil na IDfsto redaktora "Hospodare" v Omaze. Roku 1896. ujal se vedeni 
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omažských "Dlnických List" a r. 1898. zaal redigovati "Hospodáské Listy"

v Chicagu.—Po odchodu L. Dongresa stal se redaktorem tohoto hospodáského
listu Antonín F. Veselý, jenž se narodil dne 26. února roku 1858. v Žírov u Pí-
brami.

V kvtnu r. 1899. založen v Chicagu nový katolický asopis "Jednota."

První íslo msíníku toho o 16 stránkách vyšlo 6. kvtna zmínného roku.

—

První íslo týdenníku vydáno bylo 30. íjna téhož roku. První íslo zvtšeného
formátu vyšlo 2. bezna 1900. Uinn též pokus vydávat "Jednotu" dvakrát

týdn a pak denn. Pokus ten se však nezdail. Denník zanikl 21. dubna a dvoj-

týdenník 20. srpna r. 1902. "Jednota" byla orgánem I. . . K. Ú. J. Redakto-

rem "Jednoty" byl Frant. J. Fišera. Vydavatelstvo skládalo se z nkolika e-
ských katolík pode jménem "eské Katol. Tiskaské Družstvo."

—

Rovnž r. 1899. poal Josef ada vydávat týdenník "Nový Vk." Josi.

ada narodil se 30. listopadu r. 1853. v Trnavce u Moravské Tebové. Pijel

do Ameriky r. 1884. Vydával noviny v New Yorku, v La Grange a v Bryan v
Texasu, v Clevelandu a od r. 1899. v Chicagu. Byl také farmáem a pak praco-

val v administraci "Svornosti" u Aug. Gering^ra v Chicagu. A postrádá nutné-

ho vzdlání, vždy usiloval a usiluje dodnes o to, aby mohl býti esko-americkým
novináem. Již v New Yorku pohoel se svojí novináskou moudrostí. Téhož
"úspchu" dodlal se v Texasu, rovnž i v Clevelandu, kde nadlal mnoho dluh
a dožil se s novinami fiaska. Podobn pochodil se svým denníkem v Chicagu,

který vydával pouze asi 14 dní. Ve svém týdenníku "N. Vku" poínal si práv
tak sprosácky, jako v listech dívjších. Revolverový plátek ten niil es
každého, adovi nepohodlného lovka, zpsobem tak rabiátským, že snad na
celé zemkouli nebylo listu, jenž by byl bestiálnjším. Škvár ten hemžil se pra-

vopisnými chybami, a sloh jeho byl barbarský jako u mnohých jemu podobných
muchomrek. Uveejovány v nm krváky a necudné povídky nejhrubšího

zrna. Každému náboženskému pesvdení se posmíval zpsobem až hnusným

—

a sobecký, mstivý, nelidský a nehezký lovk ten drze nazýval se sám "esko-

americkým reformátorem" !

!

Roku 1900. stal se Fr. Hlaváek opt redaktorem socialisticko-anarchisti-

ckého týdenníku "Spravedlnosti," orgánu to soc.-demokratické strany. Dne 9.

ervence r. 1905. poala pak "Spravedlnost' " vycházet jako denník esko-slovan-

ské socialistické strany v Americe. List redigovali na poátku Josef Jií KráJ,

Frant. Hlaváek, Václav Petrželka a Maxim švagrovský. Nynjšími redakto-

ry (r. 1910.) "Spravedlnosti" jsou: Hlavní redaktor František J. Hlaváek,
pak Josef Jií Král, Jan Jelínek a Karel Beránek; zpravodaji jsou: Jan P. Sn-
rák a Štpán Skala.

—

Jan Jelínek narodil se v Karlin u Prahy 10. ervence
1867. Vyuil se sazeství a jako mladík úastnil se inn v politickém život
strany sociáln-demokratické. Do roku 1908. redigoval odborný list eských
knihtiska "Veleslavín." V echách psal tém do všech sociáln-demokrati-

ckých list a, jak je to nyní v mód, enil, psal, agitoval proti stranám "mšá-
ckým" a pedevším proti stran katolické. Roku 1907. byl navržen za poslance

stranou sociáln-demokratickou, ale v užší volb byl poražen Mladoechem drem
ernohorským. Karel Berájiek narodil se 25. listopadu r. 1877. ve Vysoanech
u Prahy. Navštvoval nižší reálku v Karlin, naež se vyuil emeslu kniha-
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omazsk)Tch "Delnickych Listu" a r. 1898. zacal redigovati "Hospodarske Listy" 
v Chicagu.-Po odchodu L. Dongresa stal se redaktorem tohoto hospodarskeho 
listu Antonin F. Vesely, jenz se narodil dne 26. unora roku 1858. v Zirove u PH
brami. 

V kvetnu r. 1899. zalozen v Chicagu novy katolickj Casopis "Jednota." 
Prvni cislo mesicniku toho 0 16 str€mkach vyslo 6. kvetna zmineneho roku.
Prvni cislo tydenniku vydano bylo 30. fijna tehoz roku. Prvnr cislo zvetseneho 
fonmitu vyslo 2. brezna 1900. Ucinen tez pokus vydavat "J ednotu" dvakrat 
tydne a pak denne. Pokus ten se vsak nezdafil. Dennik zanikl 21. dubna a dvoj
tjdennik 20. srpna r. 1902. "Jednota" byla organem 1. C. R. K. U. J. Redakto
rem "Jednoty" byl Frant. J. Fisera. Vydavatelstvo skladalo se z nekolika ce
skych katoliku pode jmenem "Ceske Katol. Tiskarske Druzstvo."-

Rovnez r. 1899. pocal Josef Cada vydavat tydennik "NovY Vek." J03. 
Cad a narodil se 30. listopadu r. 1853. v Trnavce u l\Ioravske Trebove. Pfijel 
do Ameriky r. 1884. Vydaval noviny v New Yorku, v La Grange a v Bryan v 
Texasu, v Clevelandu a od r. 1899. v Chicagu. Byl take farmarem a pak praco
val v administraci "Svornosti" u Aug. Geringera v Chicagu. Ac postrada nutne
ho vzdelani, vzdy usiloval a usiluje dodnes 0 to, aby mohl byti eesko-americkym 
novinarem. Jiz v New Yorku pohorel se svoji novinarskou moudrosti. Tehoz 
"us!pechu" dodelal se v Texasu, rovnez i v Clevelandu, kde nadelal mnoho dluhii 
a dozil se s novinami fiaska. Podobne pochodil se svym dennikem v Chicagu, 
ktery vydaval pouze asi 14 dni. Ve svem tjdenniku "N. Veku" poclnal 8i prave 
tak sprost'acky, jako v listech dfivejsich. Revolverovy platek ten nieil eest' 
kazdeho, Qadovi. nepohodlneho cloveka, zpusobem tak rabjatskym, ze snad na 
ceIe zemekouli nebylo listu, jenz by byl bestialnejsim. Skvar ten hemzil se pra
vopisnymi chybami, a sloh jeho byl barbarsky jako u mnohych jemu podobnych 
muchomurek. Uverejilovany v nem krvaky a necudne povidky nejhrubsllo 
zrna. Kazdemu nabozenskemu presvedcenl se posmival zpusobem az hnusnym
a sobecky, mstivy, nelidsky a nehezky clovek ten drze nazyval se sam "cesko
americkym reformatorem"!! 

Roku 1900. stal se Fr. Hlavacek opet redaktorem socialisticko-anarchisti
ckeho tydenniku "Spraved1nosti," organu to soc.-demokraticke strany. Dne 9. 
cervence r. 1905. tpocala pak "Spravedlnost' " vychazet jako dennik cesko-slovan
ske socialisticke strany v Americe. List redigovali na pocatku J.osef Jill Kral, 
Frant. HlavaCek, Vaclav Petrzelka a Maxim svagTovskj. Nynejsimi redakto
ry (r. 1910.) "Spravedlnosti" jsou: Hlavni redaktor Frantisek J. ffiavacek, 
pak Josef Jifi Kral, Jan Jelinek a Karel Beranek; zpravodaji jsou: Jan P. Sne
rak a Stepan Skala.-Jan Jelinek narodil se v Karline u Prahy 10. cervence 
1867. Vyucil se sazecstvi a jako mladik ucastnil se cinne v politickem zivote 
strany socialne-demokraticke. Do rokl1 1908. redigoval odborny list ceskych 
knihtiskaru "Veleslavin." V Cechach psal temer do vsech socialne-demokrati
ckych listii a, jak je to nyni v mode, recnil, Ipsal, agitoval proti stranam "mest'a
ckym" a 'predevsim proti strane katolicke. Roku 1907. byl navrzen za poslance 
stranou socialne-demokratickou, ale v uzsi volbe byl porazen l\lladocechem drem 
CernohorskYm. Karel Beranek narodil se 25. listopadu r. 1877. ve Vysocanech 
u Prahy. Navstevoval nizsi realku v Karline, nacez se vyucil remeslu knihar-
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skému. R. 1897, byl ustanoven tajemníkem Dlnické Akademie, kterým byl po

3 roky. Roku 1900. odebral se do Paíže, kde byl zpravodajem z tamní svtové
výstavy. Vrátil se do Prahy a r. 1902. pak stal se tajemníkem Dlnické Výsta-

vy; byl inným též literárn, pispívaje do "Akademie" a jiných list dlni-

ckých. R. 1903. stal se soukromým úedníkem ve Vídni, kde rovnž úastnil

se dlnického hnutí. Odtud povolán byl r. 1905. za redaktora "Spravedlnosti,"

kteréžto místo zastával s jednoroní pestávkou do listopadu 1909. Od 1. pro-

since 1909. jest administrátorem "Spravedlnosti."

"Spravedlnost' " koupila si roku 1904. pozemek a dm (679—81—83

Loomis ulice).

Dne 1. kvtna r. 1900. -vyslal Matjka první íslo svých "Volných Proud"
do svta. Týdenník ten vycházel však pouze pl roku a jMatjka po jeho zániku

roztrpen, odejel do Baltimore.

—

Také asopis pod názvem "Lidových Novin" založen byl v Chicagu. Prvé
íslo denníku toho, vydávaného sazei, které nové tiskaské stroje z tiskáren

eských chicažských denník vyhnal}', vyšlo 13. dubna r. 1901. Program, v tom-

to ísle uveejnný, se velice zamlouval. Slibováno bylo v nm, že budou "Li-

dové Noviny" listem dlnickým, politicky i nábožensky nestranným, že nebudou
hovt ani paliským polemikám, ani frivolním a sensan psaným klepm ze

soudních síní ; že šetiti budou posvátnosti rodinného života, že nebudou smutné

úkazy domácí rozmazávati k otravování mládeže i dosplých a že budou psto-

vati pouze ušlechtilou etbu románovou, zvlášt však eskou.

Byly to zajisté krásné sliby, jež znamenaly by ovšem v esko-americkém

novináství znaný pokrok. Že slibm svým "Lidové Noviny" zcela dostáti ne-

mohly, toho vinu nesou jednak esko-amerieké pomry, jednak to. že redaktoi

tchto novin nedovedli se povznésti nade strany a psáti tak, jak program p-
vodní toho žádal. Slušno však doznati, že tyto "Lidové Noviny" pstovaly tak

jako katolický "Národ" etbu ušlechtilou a eskou.

—

Redaktory "Lidových Novin" byli: J. V. Matjka, Václav Lenoch (nar.

27. listopadu r. 1847. ija samot, zvané IMniehovství u Potštýna, jenž pibyl do

Ameriky r. 1869. a byl své doby v Chicagu jedním z nejh^pších ochotník),

Frant. J. Fišera a Václav J. Petrželka, muž vzdlaný a žurnalista skuten
nadaný. Narodil se dne 10. ledna r. 1868. v Onovicích. Studoval gymnasium

v Domažlicích (od r. 1880. do r. 1888.) a filosofickou fakultu v Praze (1888.—

1892.). Sloužil pak jako dobrovolník ve Vídni (1892.). Byl pak redaktorem

a vychovatelem v echách (1893.—97.). Do Am^eriky pijel v ervnu r. 1897.,

a to nejdíve do Prague, v Nebrasce ku svým píbuzným. Odtud byl pijat do

redakce "Národa" (v prosinci r. 1897.). K "Lidovým Novinám" pak pišel r.

1902. Pozdji byl redaktorem "Svornosti," pak "Orgánu ád C. S. P. S." a

nyní je opt v redakci "Svornosti."

—

Dne 20. prosince r. 1903. spojily se však "Lidové Noviny" s povstným

týdenníkem "Novým Vkem" a promnny v "Dlnické Listy." "Nový Vk"
pak zmnn v "Naše Listy." Avšak odstoupení nejlepších redakních sil (Vá-

clava Petrželky. Josefa V. Matjky a Fr. Fišery), stálý nedostatek penz, silná
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skemu. R. 1897. byI ustanoven tajemnikem DeInicke Akademie, kterym byI po 
3 roky. Roku 1900. odebral se do ParH~e, kde byl zpravodajem z tamni svetove 
v)rstavy. Vratil se do Prahy a r. 1902. pak stal se tajemnikem DiHnicke Vysta
vy; byl cinnym tez literarne, prispivaje do "Akademie" a jinych list11 delni
ckYch. H. 1903. stal se sOllkromym l1rednikem ve Vldni, kde rovnez ueastnil 
se deInickeho hnutL Odtnd povoIan byl r. 1905. za redaktora "Spravedlnosti," 
kterezto mlsto zastavaI s jednoroen! prestavkou do listopadu 1909. Od 1. pro
since 1909. jest administratorem '·SpravedInosti." 

"Spravedlnost''' koupila si roku 1904:. pozemek a dum (679-81-83 
Loomis ulice). 

Dne 1. kvetna r. 1900. -vysIal Matejka prvnl cislo svych "Volnych Proudii." 
do sveta. Tfrdennik ten vychazel vsak pouze p11I rokn a l\Iatejka po jeho zaniku 
roztrpcen, odejel do Baltimore.-

Take casopis pod nazvem "Lidovych Novin" zaIozen byl v Chicagn. Prve 
cislo dennlku toho, vydavaneho sazeci, ktere nove tiskarske stroje z tiskaren 
ceskych chicazskych denniku vyhnaly, vyslo 13. dubna r. 1901. Progr'am, v tom
to clsIe uverejneny, se velice zamlouval. Slibovano bylo v nem, ze budou "Li
dove Noyinr" list em delniekym, politicky i nabozensky nestrannym, ze neblldou 
hovet ani palicskym polemikam, ani frivoInim a sensacne psanym klepum ze 
soudnich sin!; ze setfiti budou posvatnosti rodinneho zivota, ze nebuc10n smntne 
iikazy domaci rozmazavati k otravovani mladeze i dospelych a ze bndou pesto
vati pouze nslec11ti1ou cetbu romanovoll, zvlaste ysak (;esko11. 

Byly to zajiste krasne sliby, jez znamenal)' by oysem v ecsko-americkem 
novinar.stvl znacn~' pokrok. Ze slibi'ml sv~'m 'TJidove Noviny" zcela dostati ne
mohIy, toho vinu nesou jednak cesko-amcricke pomery, jednak to. 'z(, redaktoY'i 
techto novin nedovedli se povznesti nade strany a psati tak, jak program P11-
voc1ni toho zadal. Slusno vsak doznati, Z8 tyto "Lidove ?\oyin~'" pestovaly tak 
jako katoIick~' "Narod" cetbu nslechtilou a ces);;:oll.-

Redakton' "Lidovf'ch Novin" byli: J. V. Matejka, Vaclav Lenoch (nar. 
27. listopadn r. 1847. l}a samote, Zyane l\InichovstVI 11 Pot~t.vmi, jenz pfibyl do 
Amerik~' r. 1869. a b~'l sve dob)' v Chicagn jl1dnim z ncjlcpslch ochotnik1l), 
Frant. J. Fisera a Vaclav J. Petrzelka, mnz yzdc1an~- a zl1l'I1a1ista skntecne 
nadany. ?\arodil se dne 10. ledna r. 1868. y OllllOVicich. Stmloya1 gYlIlnasinrn 
v Domazlicich (od r. 1880. do r. 1888.) a filosofickon fakllltn y Prazl' (1888.-
1892. ). Slouzil pak jako dobrovo1nik yp Vidni (l 802.). By1 pak l'l'(hdrtol'em 
a vychoyatelem y ('echach (189:3.-97.). Do Am:erihy pl'ijPl v Crl'ynn r. 1897., 
a to nejdflye do Pragne, v ~ebrasce kn SV~'1ll pHbnznS'm. Ocltnll by1 pi"ijat do 
redakce "Xaroda" (v prosinci r. 1897.). K "IJidoY.'-m Xoyinam" pak pl'isr1 r. 
1902. Pozcleji . hyl redaktorem "SYornosti," pak "Org-anu 1,£1(111 C. S. P. S." a 
nyni je opet y redakci "Svornosti."-

Dne 20. prosince r. 1903. spojily sr ysak "I.Jidoye· Xoyiny" s poYestnS'm 
tydennikem "~oY~'m Vekem" a promcneny y "Delnirk6 List~-." "XOy.v Yek" 
pak zmenen y "Xase IJi sty." A ysal\: oc1stoupeni nej1rpsleh rrdaki!nlch si1 (Y [1-

clava Petrzelk~'. J osefa Y. :Jlatcjk.v a Fr. Fiser.\' ). stalS' nrdostatek penez, si1na 
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konkurence "Svornosti" a "Denního Hlasatele," pedevším však zpronevení se

svému pvodnímu programu: býti listem ryze dlnickým, nestranným, skuten
liberálním, poskytujícím lidu pouze etbu ušlechtilou, vzdlávající,—zpsobily,

že "Dlnické Listy"' ocitly se konen v tak velké tísni, že dne 30. bezna r. 1904.

pestaly vycházeti. Rovnž zanikly i "Naše Listy." Odbratelstvo "Dlnických
List" koupil pak August Geringer, vj^davatel "Svornosti."

Dne 16. záí r. 1905. vyšlo první íslo "Rozhled," obrázkového a zábav-

ného týdenníku. Vydávala jej tak eená "Národní tiskárna." Redaktorem
"Rozhled" byl Fr. J. Kuták, jenž redigoval díve '"Osvtu Americkou" v Omaze,

v Nebrasce.

Podrobíme-li esko-americkou žurnalistiku v Chicagu spravedlivé a ve-

skrze nestranné kritice, jsme nuceni doznati, že mohla a mla mnohem více do-

brého vykonati, než vykonala. Její hlavní cíl byl od poátku vtšinou mate-

rielní: všemohoucí dollar byl jejím ideálem. Cesko-americké listy v Chicagu

byly ode dávna hlavním osnovatelem štvanic, jež byly píinou, že se eši roz-

dlili na dva veliké krajn nepátelské tábory, jež se he nenávidí, než pí-

slušníci dvou navzájem se potírajících národ. Listy pak nevrecké i "svobo-

domyslné" demoralisovaly své tenáe uveejtíováním tak zvan.ych krvavých

román, nemravných, kluzkých lánk a cynických, sprostých vtip. Pro n
bylyi skvostné plody esk3'ch spisovatel "noli me tangere." Plnily a dosud plní

své sloupce ohavn psanými zprávami z policejních soud, bezvýznamnými pe-
klady z anglických a nmeckých list a hanebnými, asto osobními polemikami

a hádkami, kdežto politickým a národnostním zápasm našich krajan v Ce-

chách bylo vnováno jen málo pozornosti, ba asto ty nejšlechetnjší snahy na-

šich bratí setkaly se nkdy v tchto listech i s výsmchem. Láska ku drahé

staré vlasti nebyla pstována, avšak za to byly pny hymny ku chvále plných

amerických hrnc masa a pnivých íší.

—

Ano, v žádném civilisovaném národ, a snad nikde na svt nebylo pole-

misováno takov3'm nízkým zpsobem, jako v esko-americké žurnalistice v Chi-

cagu, ehož byla hlavní píina ta, že se nehájily obyejné zásad}', nj^brž osobní

zájmy v.ydavatel. Z tohoto pravidla byly ovšem také estné výjimky, ale ty

hylj ídké. A pi všem bj'l—jak již eeno—hlavním vodítkem všemohoucí

dollar.

—

Národnost', mravní povznesení lidu a jiné ušlechtilé motivy byly vcí ve-

dlejší.

Avšak nejen že vydavatelé eských list mezi sebou vedli sprosté polemi-

ky, oni vnikali i do rodinného zátiší, pronásledujíce osoby, jež jim byly nepoho-

dlné a stavli je asto ve sloupcích svých list ku posmchu, pi emž byl jejich

charakter co nejvíce hann a špinn. Byl-li podobný revolverový list zažalo-

ván, postarali se nesvdomití právníci o to, aby byl soud protahován do neko-

nena, a aby byly žalobci zpsobeny co nejvtší výlohy', jenž však ku konci nie-

ho nepoídil. To ovšem jest zase vina amerických bídných soud, jež náležejí

k nejhorším na svt.
Jsou ovšem v Chicagu žurnalisté, kteí vážn pohlížejí na své povolání,

jsou mezi nimi i lidé šlechetní a ideální, ale nebi budiž žalováno, jsou mezi nimi
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konkn1'enee "8yo1'nosti"' a "Denniho Illasatele," pl'edC'y;im v~ak zpl'oncverenl se 
svemu pllvodnimn prog1'amn: byti liste111 1'yze llelniekym, ne8tn11111)'111, skutecne 
IiberaInim, posk~"tnjlcim lidn ponze cctbn 118Ieehtilon, vzdeUn'ajici.-zpllsobily 7 

ze "Delnicke Listy" ocitl~" sc koneene v tak velke tisni, ze dnr 30. bi'ezna r. ] 904_ 
prestaly vychazeti. Rovnez zanikly i "~a~e Listy." Odbel'aielstyo "Delnick)reh 
LisHt" konpil pak Angnst Geringer, yydavatel "8\'o1'nosti." 

Dne 16. zafi 1'. 1903. vyslo prvni cislo "Rozhledu," obrazko,"eho a zabav
neho tYdennikn. Vyelavala jej tak recelHl "~(lrodni tisldrna." Redaktorem 
"Rozhledl"l" byl Fr. J. Kutak, jenz 1'edigoval dflve "Osvetn Ameriekon" v Omaze:. 
v Nebrasce. 

Podrobil1lC'-li cC'sko-americkon inrnalistikn v Chicagn spravedlive a ve
skrze nestranne k1'iti('C', jsme n11ceni doznati. ze 111011la a mela mnohe111 "dee do
breho yykonati, nez vykonala. ,Jeji hlaY11i cll byl od pocc1tkn vetsinon mate
rielni: YSemOhOllci dollar byl jejim idealem. Cesko-americke listy v Chicagu 
byl? ode davna hlavnim osnovatelem stvanic, jez b)'l~' pficinon, ze se CC'si roz
delili na dva yelike krajne nepratelske tabory. jez se hllre nenavidi. nez pfi
sInsnici dvon na vzitjem se potirajicich narodu. Listy pak neye1'ccke ci "svobo
domysIne" demoralisovaI~' sve Ctem1re nYerejiloYanim tak zyanyeh kryavych 
romanu. IH>lllravn~·ch. klnzkych ehlnkll a e~"niekych, sprostych ytipu. Pro ne 
byIY'i skyostne plody ceskych spisoYateHl "noli me, tangere." Plnily a dosnd pIn! 
sve slonpce ohavne psan),'mi zpravami z policejnich soueli1, bezvyznamnymi pre
klady z anglick)'ch a nemeckych listu a hanebnymi. casto osobnimi polemikami 
a hadkami, kd~zto politickym a narodnostnim ZapaSlll11 nasieh krajanll v Ce
chach bylo yenoyano jen malo pozornosti, ba casto ty nejs1eehetnejsi snahy na
sich bratfi setkaly se nekdy v techto listeeh i s vYSmeehelll. I..Jaska ku drahe 
stare vlasti nebyla pestovana. av~ak za to byly peny hymny ku chvale pln)Teh 
americkych hrnCl't masa a penivSTch eiSL-

Ano, v zaclnem civi1isovanem narocle. a snad nikde na syete nebylo pole
misovano takovflll nizkS'm ZlJUsobem, jako v cesko-americke zl1l'na1istice v Chi
cagn, cehoz byla h1avni pHcina ta, ze se nehajily obycejne zasaely. nSrbd osobnl 
zajmy vydaYatehl. Z tohoto praviclla byl~:, ovsem take eestne yyjilllky, ale ty 
byly Hdke. A pri v~em byl-jak jiz reeeno-hlaynim voclitkem vsemohonci 
dollar.~ 

Nal'odnost', 1111'avni povzncseni1idll a jine nslechtile motiv,)' byly yeCl ve
dIejsl. 

Avsak nejen ze vydavatele ceskS'ch listl'\ mezi sebou yedli sproste polemi
ky, oni ynikali i do rodinll4§ho zatisi, pronaslednjiee osoby, jez jim byly nepoho
dIne a stayeli je casto ve slonpcich svS'ch lisUl kn posmeehn, pri cemz byl jejich 
charakter eo nejvide hanen a spinen. Byl-li podobn)' reyolverovS" list zazaIo
van, postarali se nesvedomiti prayniei 0 to. aby by1 sonel protahovan do neko
necna, a ab~' b~'ly zalobei Zpllsobeny co nejYetSi vS'lohy, je11z vsak kn konci niee
ho nepofidil. To oysem jest zase vina amel'ickS'ch bielnS'ch SOUdll, jeZ nal('zeji 
k nejhorsJm na svete. 

Json ovsem v Chicagn znrnaliste, kteri yaine pohlizeji na sve poyolanl, 
jsou mezi nimi i lide slechetni a idealni, ale nebi bndiz za1ov3110, jsou mezi nimi 
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též eští novinái bezcharakterní, málo vzdlaní, kteí asto neznají ani poátk
eské mluvnice.—Takové pomry nemohly ovšem zstat bez vlivu na esko-ame-
rický lid, jenž tu stojí dnes rozerván, demoralisován tením krvavých román,
zachvácen nákazou etby materialisticko-atheistické, ehož dosahu nedovede po-
chopit. Jest pipraven o všechen ideální názor náboženský i filosofický, jest

duševn ubit.—A konen žurnalistika materialistická oloupila ho i o všechnu
lásku ke staré, rodné vlasti a vychovala v nm sobeckos v takové míe, že vzá-
jemná závist' mlezi echy všecko dobré požírá a nií. eský lid je—otráven.

^<^^<:^<^ ^::,^>^fe-

&
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tez cesti novill<lfi bezcharakterni, malo vzdfHani, ktefi casto neznaji ani pocatku 
ceske n.lluvnice.-Takove pomery nemohly ovsem zllstat bez vlivu na eesko-ame
ricky lid, jenz tu stoji dnes rozervan, demoralisovan ctenim krvavych romanu, 
zacllYa.cen nakazou cetby materialisticko-atheisticke, eehoz dosahu nedovede po
chopit. Jest ipfipraven 0 vsechen ideallli nazor nabozcnsky i filosoficky, jest 
dusevne rubit.-A konecne zurnalistika materialisticka oloupila ho i 0 vsechnu 
blsku ke stare, rodne vlasti a vychovala v nem sobeckost' v takove mire, ze vza
jemna zavist' utezi Cechy vsecko dobre pozlra a nie!. Cesk)' lid je-otraven. 



Vývoj eských katolických osad v Chicagu.

Osada sv. Yáclaya.

Na rohu ulic De Koven a Desplaines koupili katolití Cechové 14. srpna

roku 1863. pozemek a již z jara roku 1864. vystavli tam malý devný kostel,

v nmž vzadu v pízemí bjda školní svtnice a nad ní obydlí pro knze. Tento

€ský kostel je prvním slovajiským chrámekem a eská obec sv. Václava nej-

starší slovanskou katol. osadou v Chicagn.

Nejvíce zásluh o zbudování kostela toho získali si : Dnes již zemelý Jan

Kálal, syn také již zemelého Františka Kálala, a hostinský Antonín Svoboda

z Plzn, také již ha pravd Boží.

Prvním duchovním správcem této eské katol. osady byl P. Josef Molitor.

Narodil se 14. bezna r. 1842. ve Valašském Meziíí na Morav. Absolvoval v

Kromíži gymnasium a byl pijat do bohosloveckého semináe v Olomouci.

Tam však nesetrval až do konce studií, nýbrž odešel do americké kolleje v Lova-

ni v Belgii, kde vysvcen byl r. 1866. na knžství. Dne 26. íjna téhož roku pi-

byl do Chicaga a dne 28. íjna v kostele sv. Václava sloužil poprvé mši svatou.

Dlužno ovšem podotknouti, že ped píchodem P. Molitora zavítali již

díve do Chicaga eští knží, a to zvnlý již P. Augustin Lang, Nmec z Cech,

ale esky správn hovoící, jenž toho asu bydlil v mst Dubuque ve státu

lowa, a rovnž již zesnulý jesuita, missioná P. František Sulák.

P. František Šulák, S. J., narodil se roku 1825. v Nicích na Morav.
V Kromíži studoval gymnasium a rok filosofii, naež vstoupil do ádu jesuit-

ského v Halii. Na knze byl vysvcen ve Francii, kde pobyl 4 léta. Po 20 let

byl mii^ionáem v Evrop, kterouž procestoval od severu až na jih a od Atlantu

až k Uralu. Jeden rok byl professorem ve Francii a 9 let v Halii. Ve vku 32

let roku 1857. složil eholní sliby. Roku 1865. byl poslán generálem ádu jesuit-

ského do Ameriky a psobil zde až do 19. srpna 1907. Onemocnv uchýlil se do

kláštera jesuitského v Krakov v Halii, kde tento velice uený a zkušený mis-

sioná dne 28. ledna roku 1908. zemel.

P. František Sulák byl nejen neúnavným missionáem a výborným ka-

zatelem, ale i znamenitým uencem. Mluvil plynn 11 jazyky a lo: esky, la-

tinsky, ecky, italsky, anglicky, nmecky, francouzsky, polsky, rusky, maa-

Vyvoj oeskyoh katoliokyoh osad v Chioagu. 
------~o~-------

Osada sv. 'T{iclnva. 
Na rohu ulic De Koven a Desplaines koupili katolicti Cechove 14. srpna 

roku 1863. pozemek a jiz z jara roku 1864. vystaveli tam maly dreveny kostel, 
v nemz vzadu v pfizemi byla skolni svetnice a nad ni obydH pro kneze. Tento 
Cesky kostel je prvnim slovanskYm chr3.meckem a ceska obec sv. Va clava nej
starSi slovanskou katol. osadou v Chicagu. 

Nejvice zasluh 0 zbndovani kostela toho ziskali si: Dues jiz zemrely Jan 
Kalal, syn take jiz zell.1ieleho Frantiska Kftlala , a hostinsky Antonin Svoboda 
z Plzne, take jiz ria pravde BozL 

Prvrnm dncho\'nlm spravcem teto ceske katol. osady byl P. Josef Molitor. 
Narodil se 14. brezna r. 1842. ve VaIasskem ~Iezifici na l\Iorave. Absolvoval v 
Kromefizi gymnasium a byl prijat do bohosloveckeho semlnare v Olomouci. 
Tam vsak nesetrval az do konce stndil, nS'b1'z odesel do americke koUeje v Lova
ni v Belgii, kde vysvecen byl r. 1866. na knezstvi. Dne 26. fijna teboz roku pri
byl do Chicaga a dne 28. fijna v kostele sv. V acla va slouzil poprve rnsi svatou. 

DInzno ovsem podotknouti, ze pred pfichodem P. :J101itora zavitali jiz 
dNve do Chicaga cestl knezi, a to zvecnelS' jiz P. Augustin Lang, Nemec z Cecb, 
ale cesky spravne hovoficl, jenz toho casu bydlil y meste Dubuque ve statu 
Iowa, a rovnez jiz zesnuly jesuita, missionar P. Frantisek Sulak. 

P. Frantisek Sulak, S. J., narodil se roku 1825. v Necicich na Morave. 
V KromerIzi studoval gymnasium a rok filosofii, nacez vstoupil do radu jesuit
skeno v Halici. Xa kneze byl vysyecen ye F1'ancii, kde pobyl 4 leta. Po 20 let 
byl miss·ionarem v Evrope, kteronz procestoyal od seyeru az na jih a od Atlantu 
az k Uralu. Jeden rok byl professorem ye Francii a 9 let v Halici. Ve veku 32 
let roku 1857. slozil reholni sliby. Roku 1865. byl poslan genera.lelll radu jesuit
skeho do Ameriky a pusobil zde az do 19. srpna 1907. Onemocnev uehS-lil se do 
klastera jesnitskellO v Krakove v Halici, kde tento velice nceny a zknsenS- mjs
sionar dne 28. ledna roku 1908. zemrel. 

P. Frantisek Snlak byl nejen neunavnym miss·ionarem a vybornym ka
zatelem, ale i znamenitym 'ucencem. l\iluvil plynne 11 jazyky a to: Cesky~ la
tinsky, recky, italsky~ anglicky, nemeeky, francouzsky, polsky, rusky, mad'ar-
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sky a španlsky . Hyl též vynikajícím pírodozpyteem, fysikem a chemikem.

Jeho krásné sbírky nerost a rostlin chovají se v kolleji Sv. Ignáce v Chicagu,

111. Byl též jako pírodozpytec znám v uených spolenostech a v museu praž-

ském. Že miloval eský lid, z nhož vyšel, toho dkazem je ta okolnost', že všude

P. .lOSICF .Moi.ITOR.

arcibiskupský raila a rar;ír osuiiy sv \ií -láva v Cujcago, 111.

V Americe echy na svých cestách vyhledával, je povzbuzoval, aby se organi-

sovali v osady a teba jen nepatrnou kapliku si postavili, v níž by se scházeli

a esky se k Bohu pomodlili.

Tito zmínní dva knží nepobyli však v Chicagu mezi Cechy dlouho. P.

Lang pozdržel se v osad sv. Václava pouze trnáct dni, a P. Sulák dva msíce.

Z dlouholeté innosti P. Jos. ]Molitora uvádíme:

618 IJljiJ/y Gee/diu AmeriekYeh. 
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sky a spanelsky . Byl tez vynikajicim pH1'odozp~·ttl)111, fysikem a ehe11l'ikem. 
Jeho krasne sbirky lwrosHI a 1'ostlin chovaji sc v kollrji S\,. Ignace v Chicagu, 
Ill. Byl tez jako pi"irodo7,pytee 7,1](lm v ncenS'ch spolcenost(lch a v museu praz
skem. Ze 111ilova1 eeskS' lid, z nehoz v,Ysel, toho di1kazem je ta oko]nost', ze vs-ude 
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P . .!O:-;EI·' :\1t)UTOH. 
arcitJiskups1,y I'Hda a far1ii' osady s\' \';i:la\'a v CIJieago, Ill. 

v Americe Crchy 11a S\'S'Ch cest[lch vyhh'd{,,'a]. ,ic PO\'7,bl17,O\,<11. ahy se organi
sovali V osady a tfeba jell n(lpatl'l1oit kapliekn 8i posta \'i1i, v niz by s(' schazeli 
a cesky se k Bohn pomodlili. 

Tito zmineni dva knezl nepobyli "sak v Chicagn mrzi (','elly cllonho. P. 
Lang pozdrZel sc v osmle S\'. Yac1ava p011ze etrn£ict cllli, a P. Slllak dva mesice. 

Z d10nholrt6 ~inJ]osti P .. Jos. ~Io1itol'a Ilvc'iclillH': 



Stát Illinois. 619

V lednu r, 1867. koupil zvon a varhany do kostela, a na jae téhož roku
otevena osadní škola, prozatím jen jednotídní.

Uitelem a varhaníkem byl Václav Matjovský, jenž se narodil v Šebío-

v u Mladé Vožiee. (Od roku 1872. až do konce roku 1888. spravoval týž úad
v osad sv. Jana Nepom. ; zemel v Chicagu dne 30. srpna roku 1889.).

Roku 1868. založil P. Jos. ]\Iolitor v Chicagu t3'denník "Katolické Novi-

^7)" J6Ž však vycházely pouze I/2 roku. Redaktorem jejich byl Antonín Jurka,

jenž ped tím v St. Louis nedlouho ídil týdenník "Pozor Americký," založený

tam r. 1864.

Když však poet eských rodin v Chicagu stále rostl, zakoupen byl r.

1869. nový pozemek, na nmž vystavn j- škola a fara, a místa, jež budov kostel-

ní ubírala školní svtnice a farní píbytek, užito ku zvtšení kostela.

Nová školní budova byla pak rozdlena ve ti tídy. Za uitelky získány

byly sestry sv. Františka z blízkého msta Joliet, kde ád ten má svj mateinec.
Uitelem pak byl Martin Kubín, který narodil se dne 11. listopadu roku 1822. v

Míšku, nedaleko Jind. Hradce. Byl uitelem ve svém rodišti pes 20 rok. Ze-

mel v Chicagu dne 9. íjna 1871.

Dlužno též zmíniti se, že rok, kdy zakoupen byl nový pozemek pro školu a

faru, byl pro osadu velmi osudným. Kostelní výbor obce sv. Václava kupuje
roku toho školní a farní pozemek, na nmž—jak sdleno—vystavna téhož roku
škola a fara, dal jej pipsati nikoli na chicažského biskupa, jak toho žádají dioe-

cesní zákony, nýbrž na spolek sv. Václava, založený dne 1. ledna 1866., který

ovšem skládal se ze samých osadník. Biskup však dovdv se o všem, co se

stalo, žádal, aby úpis na majetek ten byl dán jemiu, k emuž však vtšina len
eeného spolku nesvoli] a.

Na jae r. 1876. vznikla z toho soudní pe. kteráž trvala 4 roky a skonena
uznáním nárok biskupových.

Co se za dobu procesu odehrávalo, nebylo píliš utšen3''m a nesloužilo

osadníkm k velké cti. Klid z duší zmizel, vášn se rozpoutaly, mezi leny osa-

dy zavládlo zejmé nepátelství, vedeny prudké, vášnivé debaty, a nescházelo

ani tch, jimž radostí bylo : pilévat oleje do ohn.
Že svobodomyslný esko-americký tisk byl na stran nespokojených e-

ských katolík, neteba ani podotýkati. V dob, kdy soudní pe byla zapoata,

spolek sv. Václava se od kostela odtrhl a stal se spolkem svtským. (Nový spo-

lek sv. Václava založen znovu dne 1. kvtna r. 1876. ; ml tehdy 95 len, kostelu

oddaných.) etní lenové onoho prvního spolku pihlásili se ke stran nevre-
cké, jež podncována jsouc "Svorností," poínala si úton. Zárove se spolkem
sv. Václava odpadl tehdy od kostela sv. Prokopa spolek téhož jména; a rovnž
polovina len spolku sv. Jana Nepom., nechíjících po píkladu spolku sv. Vá-
clava uznati práv biskupov3'ch, odstoupila od obce svatojanské.—

-

Roku 1870. byl celý chrám opraven. Když však ani zvtšený kostel veli-

kému potu rodin nepostaoval, zapoato na jae r. 1871. se stavbou kostela sv.

Jana Nepom. na 25. ul. a Portlánd ave., a tak založena druhá eská katol. osada

v Chicagu.

Téhož roku stal se uitelem pi škole sv. Václava Jan Gerlnger, spravovav
úad ten patnáct rok. Jan Geringer se narodil 8. prosince r. 1853. v Bezniei
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v lednu r. 1867. koupil zvon a varhany do kostela, a na jal'c tehoz roku 
otevrena osadni skola, prozatim jen jednotfidni. 

Ucitelem a varhanikem byl Vaclav Matejovsky, jenz so narodil v Sebiro
ve u ~nade Vozice. (Od roku 1872. az do konce roku 1888. spravoval tyz urad 
v osade sv. Jana Nepom.; zemrel v Chicagll dne 30. srpna roku 1889.). 

Roku 1868. zalozil P. Jos. i\Iolitor v Chicagu tydennik "Katolicke Novi
ny," jez vsak vychazely pouze lA! roku. Rcdaktorem jejich byl Antonin Jurka, 
jenz pred tim v St. Louisu nedlouho Hdil tf'dennik "Pozor Americky," zalozeny 
tam r. 1864. 

Kdyz vsak pocet ceskf'ch rodin v Chicagu stale rostl, zakoupen byl r. 
1869. novy pozemek, na nemz vystaveny skola a fara, a mista, jez budove kostel
ni ubirala skolni svetnice a farni pfibytek, uzito ku zvetSeni kostela. 

Nova skolnl budova byla pak rozdelena ye th tfidy. Za ucitelky ziskany 
byly sestry sv. Frantiska z blizkeho mesta Joliet, kde rad ten rna svuj matefinec. 
Ucitelem pak byl Martin Kubin, kter~' naroclil se clnc 11. listopadu roku 1822. v 
MiSku, nedaleko Jindi'. Bradce. Byl ncitelem ye svem rodi~ti pres 20 roku. Ze
mrel v Chicagu dne 9. fijna 1871. 

Dluzno tez zminiti se, ze rok, kdy zakonpen byl novy pozemek pro skolu a 
faru, byl pro osadu velmi osudnf'm. Kostelni vfrbor obce sv. Vaclava kupuje 
roku toho skolni a farni pozemek. na nell1z-jak sdeleno-vystavena tehoz roku 
skola a fara~ dal jej pripsati nikoli na chicazskeho bisknpa, jak toho zadaji dioe
cesni zakony. nybd na spolek sv. Vaclava. zalozen~' dne 1. ledna 1866., ktery 
ovsem skladal se ze samfrch osadnik{L Biskup ysak dovedev se 0 vsem, co se 
stalo, zadal, aby upis na majetek ten byl dan jemlU, k cemuz vsak vetsina clenu 
receneho spolku nesvolila. 

Na jare r. 1876. yznikla z toho soudni pre. kteraz trvala 4 roky a skoncena 
uznanim naroku biskupov)'ch. 

Co se za dobu procesu odehravalo. nebylo pfilis ntesen)'m a neslouzilo 
osadnikum k velke cti. Klid z dusi zmizel, vasne se rozpoutaly, mezi cleny osa
dy zavladlo zrejme nepratelstvi, vedeny prudke, vasnive debaty, a neschazelo 
ani tech, jimz radosti bylo: prilevat oleje do ohne. 

Ze svobodomyslny cesko-americkS' tisk byl na strane nespokojenych ce
skych katolikll. netreba ani podotYkati. Y dobe, kdy soudn! pre byla zapocata, 
spolek sv. Vaclava se od kostela odtrhl a stal se spolkem svetsk~Tm. (Novy spo
lek sv. Vaclava zalozen znoyu dne 1. kvetna r. 1876.; mel tehdy 95 cleni'l, kostelu 
oddanfrch.) Cetni clenove onoho prvniho spolku pl'ihlasili s'e ke strane nevere
eke, jez podnecoyana jsouc "SvornostL" pocfnala si (ltocne. Zaroven se spolkem 
sv. Va clava odpacll tehdy od kostela SY. Prokopa spolck tehoz jmena; a rovne~ 
polovina clenll spolku sv. J ana Xepolll., nechtejicich po prikladu spolku sv. Va
clava uznati pray biskupov;Vch. odstoupila od obce svatojanske.-

Roku 1870. byl cel~T chra111 opraven. Kd~·z vsak ani zyetSen.y kostel veli
kemu poctu rodin nepostacoval, zapocato na jafe r. 1871. se stavbon kostela sv. 
J ana N epom. na 25. u1. a Portland aye., a tak zalozena druha ceska katol. osada 
v Chicagu. 

TellOz roku stal se ncitelem ph skole sy. Yclclava Jan Geringer, spravovav 
urad ten patnact rokfl. Jan Geringer s(' llarodil 8. prosince r. 1853. v Breznici 
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v píseckém kraji, kde jeho otec Václav byl uitelem. Nejstarší bratr jeho (již

zemelý) byl faráem v Modré Hrce u Týna nad Vltavou, a druhý bratr je vy-

davatelem "Svornosti," "Ducha asu" a "Amerikána" v Chicagu. Pozdji za-

ložil v Chicagu knihkupecký a tiskaský obchod a vydával spolen s Vikt. Keclí-

kem týdenník "Cechoslovan." Nyní je notáem a bankéem.
Roku 1881. postavena nová vž a prelí kostela, a po šesti letech celý

chrám obezdn a novými pknými okny z barevného skla opaten.
Roku 1888. zakoupeno bylo nové stavební místo, na nž pesthována far-

ní budova, a tak získáno místo pro novou zdnou školní budovu (vystavnou r.

1893.), do které chodí pes 248 dtí, jež vyuuje 5 sester ádu sv. Františka.

P. Josef Molitor spravoval osadu sv. Václava po 40 let a zemel 23. srpna

r. 1906. O tuto osadu a o katol. Cechy v Chicagu vbec získal si velikých zá-

sluh, za nž byl arcibiskupem Feehanem vyznamenán titulem arcibiskupský ra-

da, ve kteréžto hodnosti potvrdil jej i nový chicažský arcibiskup James E. Qui-

gley a uinil tak veejn na synod tmito slovy : "Ustanovuji znovu veledstp.

Josefa Molitora lenem své rady, neb jsem v nm poznal muže neohroženého,

který bez bázn mluví, co si myslí, muže spravedlivého a poctivého, muže sva-

tého." Vru, slovy tmito byl charakter zesnulého eského knze znamenit vy-

stižen. Byl zesnulý echem upímným a knzem píkladným. Staral se o své

krajany peliv a i ve veliké boui, jež hrozila zniit jeho osadu, stál pevný, ne-

zdolný na svém míst, vytrval a zvítzil. Byl veleinným organisátorem, mis-

sionáem a také byl literárn inným. Pokusil se sice s nezdarem o vydávání

eských katol. novin v Chicagu, ale do "Hlasu" asto pknými lánky pispíval.

Když pak divá boue pes jeho osadu se pevalila a nastalo uklidnní myslí, po-

hlíželi k nmu nejen katolití, ale i svobodomyslní krajané s úctou. P. Jos. Mo-
litor byl jedním z nejstarších knží mezi echy v Americe, a tu se svým pítelem,

zesnulým msgreni Jos. Hessounem, pracoval v onch prvních tžkých dobách

mezi svým lidem horliv a neúnavn. Byl též jedním: ze zakladatel st.-louiského

"Hlasu."

Duchovním správcem osady sv. Václava po smrti P. Jos. Molitora stal

se P. Anastas ebec, O. S. B. Za jeho psobení opravena osadní sí, aby vyho-

vovala potebám osady.

Spolky podporující pi osad sv. Václava jsou tyto : sv. Václava, sv.

Františka, ssv. Cyrilla a Methodje, sv. Jana, mládenecký spolek sv. Josefa,

Dvr katol. lesník sv. Víta. polský spolek sv. Stanislava, sv. Anny, Dvr lesnic

sv. Apolonie, Panny Marie Lourdské a panenský spolek sv. Anežky. V osad

je též pvecko-ochotnický spolek sv. Ceeilie.
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v piseekem kraji, kde jeho otec Vaclav byl ueitelem. Nejstarsi bratr jeho (jiz 
zemrely) byl fararem v Modre Hllree u Tyna nad Vltavou, a druhy bratr je vy
davatelem "Svornosti," "Ducha Casu" a "Amerikcl.na" v Chieagu. Pozdeji za
lOZn v Chieagu knihkupeekS" a tiskarsky obchod a vydaval spolecne s Vikt. Keeli
kem tydennik "Cechoslovan." Nyn! je not~lfem a bankerem. 

Roku 1881. posta vcna non1 vez aprl1<3eli kostela, a po sesti letech eely 
chram obezden a novymi peknymi okny z barevne'ho skla opatren. 

Roku 1888. zakoupeno bylo nove stavebni misto, na nez presU~hovana far
nl budova, a tak ziskano mfsto pro novou zdenou skolni budovn (vystavenou r. 
1893.), do ktere ehodi pres 248 deti, je'z vyucnje 5 sester hldn sv. Frantiska. 

P. Josef :Molitor spravoval osadu sv. Va clava po 40 let a zemrel 23. srpna 
r. 1906. 0 tnto osadu a 0 katol. Cechy v Chieagu vllbee ziskal si velikych za
sluh, za nez byl arcibiskupem Feehanem vyznamenan titulem arcibiskupskS" ra
da, ve kterezto hodnosti potvrdil jej i novy chicazsk),r arcibiskup Jamcs E. Qui
gley a ucinil tak verejne na synode tern ito slovy: "Ustanovuji znoyu veledustp. 
Josefa ~ro1itora clenem sve rady, neb jsem v nem poznal mnze neohrozeneho, 
ktery bez bazne mluvi, co si mysH, muze spravedliveho a pocti'veho, muze sva
teho." Veru, slovy temito byl charakter zesnnleho ceskeho kneze znarnenite vy
stiZen. Bylt' zesnuly Cechem upfimnym a knezem pfikladnYm. Staral se 0 sve 
krajany peclive a i ve velike bonri, jez hrozila znicit jeho osadu, stal pevny, ne
zdolny na svem. miste, vytrval a zvltezil. Byl velecinnSrm organisatorern, mis
SiOllarem a take byl literarne cinnS-m. Pokus-il se sice s nezdarem 0 vydavani 
ceskych katol. novin v Chicagu, ale do "Hlasn" , casto peknSrmi CHlllky pris'pival. 
Kdyz pak diva: boure pres jeho osac1n se prevalila a nastalo nklidneni mysli, po
hlizeli k nemu nejen katolicti, ale i svobodomyslni krajane s neton. P .. J os. lUo
litor byl jednim z nejstarsich knezi mezi Cechy v Americe, a tn se svym pfitelcm, 
zesnulym msgrem Jos. Hessounem. pl'acoval v onech prvllich tezkS"ch dobach 
mezi syym !idem horliye a nennayne. B~rl tez jednim ze zaldac1atclll st.-louiskeho 
"IDasu." 

Duchoynim spravcc111 osac1~' SY. Vaclaya po smrti P. Jos. ':J[olitora stal 
se P. Anastas Rebec, O. S. B. Za jeho pl1sobenf opra Ycna osac1I11 sin, aby vyho
vovala potrebam osady. 

Spolky podporujici pri osade sv. Va,clava json tyto: sv. Vaclaya, SV. 

Frantiska, ssv. Cyrilla a ~Iethodeje, sv .. Jana, mladeneckfr ~polek SY. Josefa, 
Dvlir katol. le~niku sv. Vita, polsky spole1\: s\'. Stanislava, S'V .• -\nny, Dyur lesnic 
sv. Apolonie~ Panny Marie Lonrdske a panenskfr spolek sv. Anezky. V osac1e 
je tez pevecko-ochotnicky spolek sv. Cecilie. 

---------0---------
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Ostada sv. Jana Nepomuckélio.

Jak již uvedeno, byla osada sv. Jana Nepom. na 25. ul. a Portland ave.,

druhou eskou katolickou osadou v Chicagu.

Jejím prvním duchovním správcem byl dnes již zesnulý P. Vilém oka,
který se narodil v prosinci r. 18-10. v ernovíe u Olomouce.—Gymnasium stu-

doval v Kromíži u piarist a bohosloví v Olomouci, kdež byl vysvcen na knž-
ství 5. ervence r. 1866. Do Chicaga pibyl na podzim roku 1871. a ujal se ihned

správy osady sv, Jana Nepom., jejíž vznik a vývoj je tento

:

Když poet eských katolických rodin v Chicagu znan se rozmnožil,

a mnohé z nich se usazovaly na jižní stran msta, v okolí nynjší 25. ulice, byla

návštva eského kostela sv. Václava rodinám tmto pro vzdálenost' nemálo ob-

tížná. Krom toho byl kostel sv. Václava pro tak veliký poet eských rodin

malý. I zakoupili eští katolití osadníci v únoru r. 1870, pozemek na rohu 25.

ulice a Portland avenue, nyní Princeton ave., a hned na jae poali se stavbou

kostela. Na podzim r. 1871. byl již, a devný, pece však úhledný a pro-

stranný kostel pod stechou a téhož roku zasvcen sv. Janu Nepomuckému. Po-

nvadž pak pi kostele tom nebylo farní budovy, bydlel P. Vilém oka v nájmu.

Nadje osadník v píin skvlé budoucnosti osady té byly na poátku
veliké. Zdálo se toho asu, že se veliká ást' eského obyvatelstva usadí na jižní

stran. Ale veliký ohe (dne 8. íjna r. 1871.) tuto nadji zmail. Mstská
rada totiž naídila (r. 1872.), že v jistých ástech msta nesmjí se stavt dev-
né budovy. Naízení to vztahovalo se též na okolí, kde stál kostel sv. Jana Ne-

pomuckého. Následek toho byl ten, že postup osady b}'! zastaven.

eští osadníci, vtšinou nemajetní dlníci, nemohli té doby stavt domky
cihelné, nákladné a když tedy mstská rada vydala onen zákaz, pestali se v osa-

d sv. Jana Nepom. usazovat. eští pisthovalci pak, kteí pijeli do Chicaga

po roce 1871., neusazovali se již v osad sv, Jana Nepom., nýbrž severozápadn

od ní, v nynjší Plzni, kde pozemky byly lacinjší, a kde se sml}^ stavt domky
devné,

Z toho však vyplynuly pro osadu sv. Jana Nepom, a duchovního správce

veliké obtíže. Kostel, 50 stevíc široký a 115 stevíc dlouhý, byl sice posta-

ven, ale vázl na nm znaný dluh. Též na stavbu dvoupatrové cihelné školy, vy-

stavné r, 1875. vedle kostela, jež sloužila jak za školu tak i za obydlí duchovní-

ho správce, dluhovala osada znaný obnos. Osadník mnoho nebylo, a ti jsouce

vtšinou chudi, nemohli mnoho na kostel pispívati a nových nepicházelo, K
tomu všemu bylo teba, aby se pro veliký poet lidu, jenž se usazoval severo-

západn od osady sv. Jana Nepom., založila nová eská katolická obec, ježto

kostely sv. Jana Nepom. i kostel sv. Václava byly pro lid ten píliš vzdáleny.

I položen základ ku tetí eské katolické osad v Chicagu, totiž k osad sv. Pro-

kopa, již zídil P. Vilém oka. Poznal totiž, že osada sv. Jana Nepom. nikdy ne-

dosáhne znaného vývoje, a tušil velikou budoucnost' nové osady svatoprokop-

ské. Odešel tedy v íjnu r. 1876. z osady sv. Jana Nepom. a pevzal ihned sprá-

vu osady nov založené,

Jan Habenicht, — Djiny echv Amer.
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Osada sv. Juua Nellollluckeho. 
Jak jiz uvedeno, byla osada sv. Jana Nepom. na 25. ul. a Portland ave., 

druhou ceskou katolickou osadou v Chicagu. 
Jejim' prvnim dnchovnzm spravcern byl dnes jiz zesnuly P. Vilem Colm, 

ktery se narodil v prosinci r. 1840. v Ce.rnovire u Olomouce.-Gymnasiurn stu
doval v Kromefizi u piaristu a bohoslovi v Olomouci, kdez byl vysvecen na knez
sty! 5. cervence r. 1866. Do Chicaga phbyl na podzim roku 1871. a ujal se ihned 
spravy osady sv. Jana Nepom., jejiz vznik a vyyoj je tento: 

Kdyz pocet cesk)Tch katolickych rod in v Chicagu znacne se rozmnozil, 
a mnohe z nich se usazovaly na jizni stl'ane mesta, v okoH nynejsi 25. ulice, byla 
navsteva ceskeho kostela sv. Vaclava rodinam temto pro vzdalenost' nemalo ob
Hina. Krome toho byl kostel SY. Vacla va pro tak veliky 'pocet ceskych rodin 
mali. I zakonpili cesti katolicti osadnici v unoru r. 1870. pozemek na rohu 25. 
ulice a Portland a venue, nyni Princeton ave., a hned na jare pocali se stavbou 
kostela. Na podzirn r. 1871. byl jiz, ac dreven)',prece vsak uhledny a pro
strann)' kostel pod strechou a tellOz rokn zasvecen sv. Janu Nepomuckemu. Po
nevadz pak ·ph kostele tom nebylo farni budovy, bydlel P. Vilern Coka v najrnu. 

Nadeje osadniktl v prrcine skvele budollcnosti osady te byly na 'pocatku 
velike. Zdalo se toho casu, ze se velika Cclst' ceskeho obyvatelstva llsadi na jizni 
strane. Ale veliky ohen (dne 8. rijna r. 1871.) tuto nadeji zmaril. l\festska 
rada totii nafidila (1'. 1872.), ze v jistS'ch castech mesta nesmeji se stavet dreve
ne budovy. Narizeni to yztahovalo se tez na okoli, kde stal kostel sv. Jana Ne
pomuckeho. Nasledek toho byl ten, ze postttp osady byl zastaveh . 

. Cest! osadnici, vetSinou nemajetni delnici, nemohli te doby stavet domky 
cihelne, nakladne a kdyz tedy mestska rada vydala onen zakaz, pl-estali se v os a
de sv. Jana Nepom. usazovat. Cesti pl'istehovalci pal\:, kteri prijeli do Chicaga 
po roce 1871., nensazovali se jiz v osacle sv. J ana Nepom., nybrz severozapadne 
od ni, v nynejsi Plzui, kde pozemky byly lacinejsi, a kde se smely sta,'et domky 
drevene. 

Z toho vsak vyplynllly pro osadn sv. Jana Xcpom. a dnchovniho spravce 
velike obtize. Kostel, 50 streyiCtl sirokf a 115 streYICtl dlouhy, byl sice posta
ven, ale vazl na nem znacny dlnh. Tez na stavbu clvonpatrove cihelne skoly, vy
stavene r. 1875. vedle kostela, jez slonzila jak za skoln tak i za obydli duchovni
ho spravce, dlnhovala osacla znacny obnos. Osaclniktl 111noho nebylo, a ti jsouce 
vetsinou chudi, ncmohli mnoho na kostel pl'is'pivati a novych ncpfichazelo. K 
tomu vsemu bylo treba, aby se pro vclikfr pocet licht, jenz se l1sazoval severo
zapadne od osady S". Jana Nepom., zalozila nova ceska katolicka obec, jezto 
kostely sv. Jana Nepom. i kostel sv. Vacla\'a byly pro lid ten priIis vzdaleny. 
I polozen zaklad ku treti ceske katolicke osade v Chicagu, totiz k osade SY. Pro
kopa, jiz zfidil P. Vilem Coka. Poznal totiz. ze os ada sv. Jana Nepom. llikdy ne
dosahne znacneho v)rvoje, a tusil velikou bndoncnost' nove osady svatO'prokop
ske: Odesel tedy v Hjnu r. 187,6. z osady sv. Jana ~epom. a prevzal ihned spra
vu osady nove zalozene. 

Jan Habenicht. - Dl;jiny ~echiiv Amer. 
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Osielé osady ujal se pak r. 1877, P. Frant. Bobal, který ped tím psobil
šest let v Nebrasce.

P. Frant. Bobal narodil se roku 1845. v Lmškovieích na Morav. Po
skonených g^-mnasijních a theologických studiích byl r, 1871. v Lovani v Bel-

gii na knze vysvcen.

Jemu podailo se, pi obtavosti osadník, dluhy osady sv. Jana Nepom.
zaplatit a kleslou mj^sl osadník povznésti. Pozdji zbudoval nový dvoupatrový

dm s prostrannou vyuovací svtnicí a obydlím pro sestry, takže nemusel by-

dleti ve škole. Osada tato, a není veliká, zdárn pokrauje. Do její eské
katol. školy chodí pes 130 dítek, jež vyuují sestry ádu sv. Benedikta.

Když 15. ledna roku 1908. po krátké nemoci na zápal plic zemel P. Ma-
tj Farník, fará osady sv. Ludmily v Chicagu, 111., ustanoven byl arcibiskupem

chicažským P. Frant. Bobal duchovním správcem této osielé osady a na místo

nho stal se dne 23. ledna roku 1908. duchovním správcem osady sv. Jana Ne-

pom. P. A. J. Nováek, dívjší fará osady sv. Václava ve Wilson, Kansas*

(Srovnej djiny osady wilsonské v Kansasu.)

V osad byly založeny tyto spolky

:

1.) Spolek sv. Jana Nepomuckého, íslo I. (založen r. 1870.), který se

roku 1876. (v dob bouí osadních) rozdlil; jedna ást' (asi 52) setrvala pi
kostele a pistoupila ku katolické Jednot, druhá od kostela odstoupila.

2.) Spolek sv. Jana Nepomuckého, založen r. 1877., který jest ze všech

nejsilnjší.

3.) Spolek rytí sv. Václava.

4.) Spolek sv. Štpána.

5.) Spolek sv. Jakuba.

6.) Spolek sv. Havla.

7.) Spolek mládenc sv. Antonína.

8.) Spolek Mariánský.

9.) Spolek sv. Alžbty a

10.) Bratrstvo sv. ržence.

Pozdji založeny byly v osad této ješt spolky: Dramatický klub: "Ka-

rel Jaromír Erben," sv. Josefa I. U. J., Katol. Lesníci sv. Jana, Katol. Lesnice

sv. Rosalie a sv. Valerie. Vnikání tchto amerických katol. jednot do eských
katol. osad v Chicagu nevstí nic dobrého pro budoucnost' eského živlu a jasn
ukazuje, že mladší eská generace se eskému rodu ku škod národa odeizuje.

IJejiny Oeckuv AmerickYch. 

Osirele osady ujal se pak r. 1877. P. Frant. Bobal, ktery pred tim pusobil 
sest let v Nebrasce. 

P. Frant. Bobal narodil se roku 1845. v Luskovicich na l\Iorave. Po 
skoncenych gymnasijnich a theologickych studilch byl r. 1871. v Lovani v Bel
gii na kneze vysvecen. 

Jemu podal'ilo se, pri obetavosti osadnikll, dlnhy osady sv .. Jana Nepom. 
zaplatit a kleslou mysl osadniln"I povznesti. Pozdeji zbudoval novy dvonpatrovy 
diml s prostrannon vyucovaci svetnici a obydHm pro sestry, takze nemusel by
dleti ve skole. Osada tato, ac neni velika, zdarne pokracuje. Do jeji ceske 
katol. skoly chodi pres 130 ditek, jez vyucuji sestry r'adu sv. Benedikta. 

Kdyz 15. ledna roku 1908. po kratke nemoei na za'pal plie zemrel P. ~Ia
tej Farnik, fara,r osady sv. Ludmily v Chieagu, Ill., ustanO\'en byl areibiskupem 
ehieazskym P. Frant. Bobal duehovnim spraveem teto osil'ele osady a na misto 
neho stal se dne 23. ledna roku 1908. dllchovnim spnlveem osady sv. Jana Ne
porn. P. A. J. Novacek, dfivejsi fatal' osady sv. Vaelava ve "\Vilson, Kansas. 
(Srovnej dejiny osady \vilsonske v Kansasll.) 

V osade byly zalozeny tyto spolky: 
1.) Spolek sv. J ana Ne'poml1ekeho, cislo 1. (zalozen r. 1870.), ktery se 

roku 1876. (v dobe bonn osadnieh) rozdelil; jedna cast' (asi 52) setrvala pH 
kostele a pfistoupila ku katolieke J ednote, drlliha od lwstela odstoupila. 

2.) Spolek sv. Jana Nepomuckeho, zalozen r. 1877., ktery jest ze vsech 
nejsilnejsL 

3.) Spolek rytiHl S\". Vaclava. 
4.) Spolek sv. Stepana. 
5.) Spolek sv. Jakuba. 
6.) Spolek sv. Havla. 
7.) Spolek mladeneu sv. Antonina. 
8.) Spolek l\Iarianskf'. 
9.) Spolek sv. AHbety a 

10.) Bratrstvo sv. rllzenee. 
PozdEiji zalozeny byly v osade teto jeste spolky: Dramaticky klnb: "Ka

rel Jaromir Erben," sv .. Josefa 1. U. J., Katol. Lesnlei sv. Jana. Katol. Lesniee 
sv. Rosalie a sv. Valerie. Vnikani teehto ameriek$reh katol. jednot do cesk$'ch 
katol. osad v Chieagu nevest] nie dohreho pro budoucnost' ceskfho zivlu a jasne 
uka"znje, ZC mlad~i ceska generaee se ceskemu rodn ku skode mlroda odcizuje. 

------0---------
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Osada sy. Prokopa.

Tetí eskou katolickou osadou v Chicagu—dnes nejvtší ve Spoj. Státech—je osada sv. Prokopa. Djiny založení a rozvoje jejího jsou tyto:
Jak již díve zaznamenáno, byla první eskou katolickou obcí v Chicagu

osada sv. Václava a druhou osada sv. Jana Nepom.
Když po roce 1871. eských pisthovalc do Chicaga houfn pib3'valo, a

ti neusazovali se již v osad sv. Václava a sv. Jana Xeponi., nýbrž na západní
stran msta (v nynjší Plzni), odkudž mli do zmínných kostel píliš daleko,
ukázalo se nutným na západní stran založit osadu tetí. Úloha ta svena byla
zemelým již chicažským biskupem Tomášem Foleyem P. Vilémovi okovi.

První krok k založení byl ten, že P. Vilém oka, tehdy správce osady sv.
Jana Nep.. svolal schzi eských katolík, bydlících na západní stran, a na
této schzi—dosti boulivé— (utvoily se totiž dv strany: jedna byla pro školu
katolickou, druhá pro školu svobodomyslnou) bylo usneseno, aby se zakoupilo
stavební místo, a byl zvolen výbor, jenž by s duchovním správcem konal po do-
mech mezi katol. echy sbírku. Vhodný pozemek byl záhy na to vyhlídnut a
zamluven v ervnu r. 1875. a to ti loty na rohu ulic 18. a Állport za 28 set dol-
lar. Na tetím lot stál domek, náležející jakési dánské rodin, a ten byl kou-
pen za 170 dollar. Sloužil pozdji za faru.

Výtžkem sbírky byl kostelní výbor s to, splatiti na loty první roní splát-
ku.—Také byl založen v srpnu r. 1875. osadní spolek muž sv. Prokopa, a každý
úd slíbil pispívati 25 centy msín k stavebnímu fondu. Aby pak mužové
katolití tím ochotnji k tomuto spolku se pidávali, bylo usneseno, tento spolek
co nejdíve promniti ve spolek vzájemn se podporující, dle vzoru spolku mu-
ž v osad sv. Václava a sv. Jana Nepom.

Výbor s duchovním správcem konal pravidelné schze tém každý týden,
a tu pi takové schzi bylo jedním výborem sdleno, že amer. methodisté chtjí
svou dvoupatrovou devnou budovu, za školu a kostel sloužící, (na Halsted a

19. ulici) prodati, aby na místo ní postavili si budovu nákladnjší z kamene a
cihel, a že by lacino prodali echm starý kostel. P. Vilém oka byl požádán,
aby se o vci té pesvdil a koupi kostela dle možnosti hned pojistil, což se

stalo v záí 1875. Kostel ten byl koupen za 1500 dollar a brzy na to pesthován
na místo zakoupené, na roh 18. a Allport ul. Dle úmluvy používali methodisté
hoejší sín kostelní po nkolik msíc pro své náboženské schze dále. a dolní

3 školní svtnice mla školní rada mstská pronajaty pro týž as pro veejnou
školu.

Když pak methodisté budovu katol. echm odevzdali, dovolil biskup,
aby v tomto kostele se sloužila mše sv. každou nedli. Podailo se P. Vilému
Cokovi nalézti knze nmeckého, který v nemocnici sv. Alexia za píinou své
nemoci bydlil a tak dalece zotaven byl, že mohl každou nedli po delší dobu slou-
žiti ve tetím eském kostele velkou mši sv. Veer pak o 1/08. hodin ml tam
P. Vilém Coka eské kázání a sv. požehnání, a každou sobotu ráno kesanské
cviení dtí.
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Osnda sy. Pl'okopa. 

Tfeti ceskou katolickou osadou y Chicagu-dnes nejvetsi ve Spoj. Statech 
-je osada sv. Prokopa. Dejiny zalozenl a rozYoje jejiho jsou tyto: 

Jak jiz drive zaznamenano, byla prvni ceskoukatolickou obci v Chicagu 
osada S'i'. Yaclava a druhou osada SY .. Jana Xepom. 

Kdyz po roce 1871. ceskych pl'isUHlovalcll do Chicaga houfne pfibyvalo, a 
ti neusazovali se jiz v osade SY. Vaclaya a sv. Jana Xepolll., nybd na zapadni 
strane mesta (y nynejsl Plzni), odkudz meli Llo zminenS'ch kostelll prHis daleko, 
ukazalo se nutnym na zapadni strane zalozit osadu treti. tloha ta sverena byia 
zemfelym jii chicazskS'll1 biskupem Tomasem Foleyem P. YiHimoyi (;o1:oyi. 

Prvnl krok k zalozeni byl ten, ze P. Yilem Coka, tehcly spravce osady SY. 

Jana Nep .. s'i'olal schuzi ceskych katolikt\ bydlicich na zapadni sh'ane, a na 
teto sChtlZi-dosti bouHiye-(utyorily se totiz (lYe strany: jedna byla pro skolu 
katolickou, druha pro skolu svobodom~'slnou ) bylo usneseno. aby se zakoupilo 
stavebni misto, a byl zvolen yybor, jenz by s duchoynim spra'i'cem konal po do
mech mezi katol. Cechy sbirku. Yhoc1nS' pozemek byl zahy na to vyhlic1nut a 
zamluven v cerynu r. 1875. a to tfi loty na rohn nlic 18. a Allport za 28 set dol
Iaru. Na tfetim lote stal domek, nalezejici jakesi danske rodine, a tell byl kou
pen za 170 doUaI'll. Slouzil pozdeji za faru . 

VSrtezkem sbfrk~r byl kostelni yS'bol' s to. splatiti na loty prnli rocni splat
ku.-Take byl zalozen y srpnu r. 1875. osadni spolek m':Uztl SY. Prokopa, a kazdS" 
lid slibil prisplvati 25 centy mesicne k stavebnimu fOlldu. Aby pak milzon~ 
katolicti tim ocilotneji k tomuto spolku se pI'ida vali, bylo nsneseno, tento spolek 
co nejdfiye promeniti ye spolek vzajemne se pOLlpornjici, dIe yzorn spolku mu
lU v osade SV. Yaelava a sv. Jana :Kepom. 

Yf'bor s duehoYlllm spravcem konal pl'a videlne schihe temer kazdy tyden, 
a tu pri takove schi'lzi bylo jednim yf'borem sdeleno, ze amer. methodiste chteji 
svou d voupatroyou c1revenou budoYu. za skoln a kostel slouzici. (na Halsted a 
19. ulici) prodati. aby na misto nl postayili si buclonl nakladnejsi z kamene a 
ciheI, a ze by lacino prodali CeChlllll starS' kost e1. P. Yilem Coka byl pozadan, 
aby se 0 veei te presyedcil a koupi kostela dIe llloznosti hned pojistil, coz se 
stalo v zafl 1875. Kostel ten byl konpen za 1500 dolIaru a brzy na to pfestellOnln 
na misto zakonpene, na roh 18. a Allport ui. DIe lllUluvy pouzivali l1lethodiste 
horejsi sine kostelni po nekolik meslcll pro sve nabozenske sellllzr dale. a doln! 
3 skolni syetnice mela skoln1 rada mestsid. prona jaty pro tyz cas pro verejnou 
skoln. 

Kclyz pak methodiste buclovu katol. Ceclnlm ocle,'zclali. clo'i'olil biskup, 
aby v tomto kostele se slouzila mse sv. kazclou nedeli. PodaI'ilo se P. Yilemu 
Cokovi nalezti kn€ze nemeekeho, ktery y neruocni ci sv. Alexia za pI'lcinou sve 
nemoci bydlil a tak dalece zotaven byl, ze mohl kazclou nedeli po c1elsi dobu slou
ziti ve tretim ceskem kostele yelkon m5i S". Yece l' pak 0 1/:28. hodine mel tam 
P. Yilem Colm ceske kazanl as". pozehnani, a kazdou sobotn rallo kfest'anske 
cviceni deti. 
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V dob tohoto utšeného zaátku pihnala se ale zmínná nešastná boue

eských katol. spolk v Chicagu, jež hrozila záhubou obzvlášt této nové svato-

prokopské osad.

Spolek sv. Prokopa, který se v boui té kostela odekl, již se zpt nevrá-

til, a tak založen znovu nový spolek sv. Prokopa.

Brzy pak podailo se biskupovi získati pro Chicago tetího eského knze,

P. Františka Bobaía (o nmž již pojednáno v djinách Nebrasky), který byl do-

Chrám Pán sv. Prok<.pa v Chicago, \11.

sazen jako duchovní správce do osady sv. Jana Xepom., a P. Vilém Coka se pe-

sthoval v íjnu roku 1876. do nové malé farní budovy, stojící na tetím lot u

kostela sv. Prokopa.

Farní' škola byla již r. 1875. otevena. Uitel, Jan Petr, pijel z Cech

toho asu, když školní svtnice byly již pichystány, a farní škola hned pi ote-

vení mla pes 60 dítek.

624 .D~jinp ("fec" '-I 'll Anurick.'lch. 
-----------------

v dobe tohoto uteSCllellO zacMku pI'ihnala 5e alc zminena ncst'astna boure 
ceskS'ch katol. spolki't y Chicagn, jcz 11rozi1a zahubon obzv1a~te teto nove svato
prokopske osac1e. 

Spo1ek SY. Prokopa, kterS' sc y bonl-i te Iwste1a oc1i"ek1, jiz se zpet nevra
til. a tak za10zen znoYu 11O\-S- spolck sv. P]'okopa. 

Brzy pak poc1al'ilo se biskupovi zIska ti pro Chicago ·tfctiho ceskeho kneze, 
P. Frantiska Bobara (0 llemz jiz pojednano y c1ejinach ~ebrasky), ktery byl do-

'''.' 

Chram Pane s\'o Prokt. pa v Chicago, \11. 

sazen jako duchoYni S111'a vee do osady S\' .• J ana ~CpOI1l., a P. Yilel1l Coka se pfe
st(!hoval v fijnn rokn 1876. do nove male farni buc1ovy, stojid na tfctim lote U 

kostela sv. Prokopa. 
Farn( skola byla jiz r. 1875. otcvl'(,lJa. Ucitcl, Jan Petru, prijel z Cech 

toho casu, kclyz ;]wlni svetnicc byly j iz Jlr' i~hystiillY. a farni ~Iw1a hncd pri ote
vreni me1a Pl'cs 60 ditek. 



iStdt lUlitoix. 625

Jan Petr se narodil 10. íjua r. 1825. v Chotnicíeh v echách, z otce

Jana a matky ]\Iarie, rozené Prokešové. Otec jeho byl uitelem pes tj-icet

rok. Vychodiv obecnou školu v Chotnicíeh a vystudovav paedagogimn v
Hradci Jindichov, stal se Jan Petr r. 1845. poduitelem v Pehoov. Roku

JAN PETR, dlouholetý uitel ve škole sv. Prokopa.

1853. ustanoven byl ídícím uitelem v Dlouhé Lhot u Tábora, odkudž roku

1875. na žádost' mnoha len osady sv. Prokopa odsthoval se s rodinou svojí do

Chicaga, kde nastoupil na místo uitele pi škole sv. Prokopa. Byl uitelem 50

Sttit I1h'J/o/",:. 

Jan Petri'l sc narodil 10. fijna l'. 1823. \" Chotenicieh I" ('ec116.ch, Z otce 
Jana a matky ::\[arie~ rozene Pl'okeso\"e. Otce jeho byl llcitelem pres ctyricet 
roklL Yychoc1i,· obecnon skoln Y Chotenicich a l"ystndo"aY paedagogium v 
Hradci JindrichoYe, stal se Jan Petl'll r. 1845. poducitelem Y Prehoroye. Roku 
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JAN PETRU, dlouholety uc-itel ve slwle s\". Pl'okopa. 

1853. ustanoyen byl fidicim ucitelem \" Dlouhe Lhote uTabora, odkudz roku 

1875. na zadost' mnoha clenll osady s\". Prokopa odstehoval se s rodinou svoji do 
Chicaga, kde nastonpil na misto ucitele pi-i skole Sl". Prokopa. Byl ucitelem 50 
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let; 30 rok psobil v echách a 20 pi škole sv. Prokopa. Zemel v Chicagu

16. ervence r. 1902,

Koku 1876. zízeny byly ješt dv nové tídy, a za nkolik let mla osada

3 uitele a 7 školních sester ádu sv. Františka ze Joliet.

Také nové spolky pi osad se zakládaly. Po spolku sv. Prokopa založen

spolek sv. Josefa, po té spolek sv. Pavla, rytí sv. Jií, sv. Petra, potom spo-

£26 IJejiny Cechltv Amer-ickYch. ------------.-----------
let; 30 roku pllsobil v Cechach a 20 pri skolc sv. Prokopa. Zemrel v Chicagu 
16. cervence r. 1902. 

Roku 1876. zHzcny byly jeste dye nove tHdy, a za nelwlik let mela osada 
"3 ucitele a 7 skolnlch sester feldu sv. Frantiska ze Joliet. 

Take nOve spolky pl'i osade se zaldadaly. Po spolku sv. ProkO'pa zalozen 
.spolek sv. J osefa, po te spolek sv. PavIa, rytlru sv. JiH, sv. Petra, potom spo-

Ndpo Jan Nepo111uk Jaeger, 
p rvn( opat ('eskf ch benedil, t inll \' Chicagu, Ill. 

!ek "Svornost' katolick ll ," spolck S \' . Vojtecha , sv. Jana, S\'. Klemcnta, spolek 
mladenc11 sv. Aloisia a tr-i zenske spolky, tot iz spolek S\' . Ludlllily, sv. Anny a 
spolek panen bI. Panny ::\Iaric. 

JeZto osaLla rychlc \'z1'11sta1a a skolnleh cl etl bylo clm dlll tim vIce, osadnl 
'vybor r. 1881. konpil jeste 3 sta vcbIl i mista vedle osadniho pozcmkll za 2,500 dol-
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lar, naež starý kostel otoen a postaven podle nliky (za ním byla fara) a

prostor na rohu 18. a Allport ul. (60 stop pi 140 stopách) ponechán pro stavbu

nového kostela. Plán na vypracován a r. 1881. byla stavba jeho zadána. Roku

1883. byl dohotoven a vysvcen. Stál 45,000 dollar.

Díve ješt, než kostel byl postaven, toužil P. V. oka, aby eský klášter

benediktin, ml-li býti jednou v Americe založen, usadil se v Chicagu v osad
sv. Prokopa. Stalo se tak roku 1885.. a benediktinský arciopat, zemelý P. Wim-

Klášter eských benediktin v osad sv. Prokopa v Chicago, IIK

mer ze St. Vincenc, v Pennsylvanii, poslal ti eské, jím v^-chované knze ádu.

sv. Benedikta, pod pevorem P. Nep. Jaegrem. nynjším opatem, do osady sv.

Prokopa. P. Vilém Coka v beznu zmínného roku odevzdal osadu svatopro-

kopskou ádu benediktinskému a odebral se do Omahy ve státu Nebraska.

P. Nepomuk Jaeger z ádu sv. Benedikta pišel dne 2. bezna roku 1885.

do Chicaga se svými spolubratry : P. Václavem Koárníkem, O. S. B. a Sigmun-

dem Singerem, O. S. B. a uchopil se pak v novém svém psobišti s neúnavnou

horlivostí díla.

P. Jan Nep. Jaeger se narodil 24. února roku 1844. v Kutné Hoe. Otec

jeho byl tam soukenníkem. Do New Yorku pibyl s rodii svými r. 1852. a stal
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laru, nacez stary kostel otocen a postaven podle ulieky (za nim byla fara) a 
prostor na rohu 18. a Allport uI. (60 stop pri 140 stopach) ponechfm pro stavbu 
noveho kostela. Plan nan vypracovan a r. 1881. byla stavba jeho zadana. Roku 
1883. byl dohotoven a vysvecen. Stal 45,000 dollarll. . 

Dr-he jeste, nez kosteLbyl postaven, tonzil P. V. Colm, aby cesky kHlster 
benediktinu, mel-Ii byti jednou v Americe zalozen, nsadil se v Chicagn v osade. 
sv. Prol\:opa. Stalo sc tak roku 1885 .. a benediktinskS' arciopat, zemrely P. Wim-

KIaster <:!eskych benediktinu v osade sv. Prokopa v Chicago, m. 
mer ze St. Vincenc, v Pennsylvanii, poslal tri reske, jim vychovane kneze radu 
sv. Benedikta, pod prevorem P. Nep. Jaegrem, nynejsim opatem, do osady sv. 
Prokopa. P. Vilem Coka v breznu zmineneho roku odevzdal osadu svatopro
kopskou radu benediktinskemu a odebral se do Omahy ve statu ~ebraska. 

P. Nepomuk Jaeger z radu s\'. Benedikta pl'isel dne 2. bfezna roku 1885. 
do Chicaga se svymi spolllbratry: P. Vaclavem Kocarnikem, O. S. B. a Sigmun
dem Singerem, O. S. B. a llchopil se pak v novem svem Pllsobisti s nellnavnou 
horlivosti dHa. 

P. Jan Nep. Jaeger se naroc1il 24. uuora rokn 1844. v Kutne Hol'e. Otec 
jeho byl tam soukennikem. Do ~ew Yorku 'pi'ibyl s roc1ici svfmi r. 1852. a stal 
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se tam pozdji prvním houslistou vlašské opery. Roku 1865. oddal se klassické-

mu studiu v koUeji sv. Vincence v okresu Westmoreland, v Pennsylvanii a vy-

studovav tam bohosloví, byl vysvcen na knžství dne 14. ervence r. 1875. Pe-
vorem se stal r. 1888. a prvním eským opatem r. 1894.

P. Václav Koárník (o jehož horlivé innosti bylo pojednáno v djinách
Nebrasky) se narodil 8. bezna 1845. v Kutné Hoe. Studoval též v kolleji sv.

Vincence, kde byl vysvcen na knžství 17. ervence r. 1874. Žije dosud v Chica-
gu. Knz tento byl veleinným nejen jako missioná, ale i spisovatel.

P. Sigmund Singer se narodil ve Springenbergu nedaleko Nové Kdyn.
Jako tináctiletý chlapec pibyl do Ameriky r. 1873. Vstoupil do benediktinské-

ho kláštera sv. Vincence v okresu Westmoreland, v Pennsylvanii a byl 9. kvtna
r. 1844. na knze vysvcen. Zemel v Owatonn v Minnesot.

Po zdailém osadním fairu (bazaru i výstav) v zim r. 1885. a 1886.

konaném, jenž pes pt tisíc dollar istého užitku pinesl, zakoupen pozemek
pro školu na Allport ul., nedaleko chrámu sv. Prokopa v rozmru 125 stop v pr-
elí pi 125 stopách hloubky. Rovnž roku 1886. zakoupen pozemek za kostelem

též na Allport ul., na nmž vystavna budova klášterní (fara).

Dne 2. bezna roku 1887. založena pi osad sv. Prokopa otci benediktiny

KoUej sv. Prokopa, první to eský vyšší vzdlávací ústav v Americe a jediný až

do dnešního dne.

Tímto skutkem ád eských benediktin velice prospl eské katol. stra-

n, jíž se z ústavu toho dostává mladé, esky cítící intelligence, kteréž ^e v Ame-
rice tolik teba, a tím zárove dokumentováno, která strana, zda esko-katol. i
svobodomyslná, hledí zachovat eského ducha v lidu našem. To jalové vlasten-

ení mnohých patentovaných svobodomyslník objevuje se tímto skutkem ve

velice špatném svtle. Volá se v poslední dob mezi ultrasvobodái, aby katoli-

tí Cechové byli z eského tla vyíznuti, ale staio-li by se tak—zstal by tu jen

mdlý patient, který by brzy na tu ránu zemel.

Prvním editelem oné kolleje, jež pozdji peložena byla do Lisle, 111.,

blíže Chicaga, byl energický mladý benediktin, nyní pevor kláštera benediktin-

ského, P. Prokop Neužil. Tento se narodil 3. listopadu roku 1861. v Bechyni v

Cechách a na ktu obdržel jméno Karel. Ve 13. roku pijel se svými rodii do

Baltimore a sice roku 1874. Pak žil se svými rodii na farm blíže Spillville,

ve státu lowa a psobil též jako uitel na esko-katol. škole ve Spillville. Tehdej-

ší fará spillvillský, P. František Mikota, zasvcoval jej do studia latiny. Ve
20. roku vstoupil do kláštera benediktinského sv. Vincence v Pennsylvanii, a byl

dne 22. prosince roku 1888. ve vku 27 let na knze v Chicagu vysvcen. Byl to

první knz benediktin, který pro eský klášter l)enediktinský v Chicagu skládal

eholní sliby. Od té doby. co vstoupil do ádu sv. Benedikta, psobil v osad
«v. Prokopa, naped jako kaplan, pak od roku 1897. jako fará a pevorem se

stal roku 1899. Také ídil svého asu asopisy "Pítel Dítek." "Katolík" a "Ná-

rod," ádem esk5''ch benediktin vydávané.

Jemu ku pomoci pijel v msíci dubnu zmínného již roku nov vysv-
cený knz P. Ildefons Wittmann, který v pondlí velikononí r. 1887. ve chrámu
sv. Prokopa své knžské prvotiny slavil. P. Ildefons Wittmann se narodil 2.

ledna r. 1863. ve Friedrichsthalu u Nové Kdyn. Vysvcen byl na knze 23.
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se tam pozdeji prvnim hOllslistOll vlasske opcry. Roku 1865. odclal se klassicke
mu studiu v kolleji sv. Vineence v okresu \Vestmoreland, v Pennsylvanii a vy
studovav tam bohoslovl, byl vysvecen na kllezstvi dne 14. cervence r. 1875. Pre· 
vorem se stal r. 1888. a prvnim ceskym opatem r. 1894. 

P. Vaclav Kocarnik (0 jehoz horlive einnosti bylo pojednano v dejilllleh 
Nebrasky) se llarodil 8. bi'ezna 1845. v Kutne Hore. Stndoval tez v kolleji sv. 
Vincence, kde byl vysvecen na knezstvi 17. cervence r .. 1874. Zije dosud v Chica
guo Knez tento byl velecill11)'lll nejen jako missionar, ale i spisovatel. 

P. Sigmund Singer se narodil ve Springenbergn nedaleko Nove KelYne. 
Jako trinactilety ehlapec pl'ibyl do Ameriky r. 1873. Vstoupil do benediktinske
ho klastera Sy. Vincence v okresu Westmoreland, v Pennsylvanii a byl 9. kvetna 
r. 1844. na kneze vysveeen. Zemrel v Owatonl1e v l\linnesote. 

Po zdarilem osadnilll faint (bazaru ci v)'sta ve) v zime r. 1885. a 1886. 
konanem, jenz pl'es pet tislc dollarlt cisteho uzitku prinesl, zakoupen pozemek 
pro skolu na Allport ul., lledaleko chramn sv. Prokopa v rozmeru 125 stop v prii
cell 'pfi 125 stopach hlonbky. Rovnez rokn 1886. zakollpen pozemek za kostelem 
tez na Allport lll., na nelllz vystavena budova kliiSterni (fara). 

Dne 2. brezna rokn 1887. zalozena pri osade sv. Prokopa otei benediktiny 
Kollej sv. Prokopa, prvni to ceskj vyssi.vzdelavaci iistav v Americe a jediny a.Z 
do dneSniho dne. 

Timto skutkem fad ceskych benediktini'l vel ice prospel ceske katol. stra· 
ne, jiz se z tlstaVtl toho dostava mlade, cesky citici intelligenee, kterez-je v Ame
rice tolik treba, a tim zaroyeii dokumentovano, ktera strana, zda cesko-katol. ci 
svobodomyslna, hledi zachovat ceskeho dueha v lidu nasem. To jalove vlasten
eeni mnoh§ch patentovanych svobodomyslniktl objevu.le se timto skutkem ye 
veliee spatnem svetle. Vola se v posledni c10be mezi uItrasvobodari, aby katoli
cti Cechove b~'li z ceskeho tela vyHznnti, ale stalo-li by se tak-ziistal by ttl jen 
mdly patient, ktery by brzy na tn r<l11 n zemrel. ' 

Prvllllll reditclem one kollcje, jez pozdeji pl'elozena byla do Lisle, Ill., 
blize Chieaga. byl cllergickS' mladS' bellec1iktin. n~'ni pfevor klastera benediktin
skeho, P. Prokop NeuZil. Trnto sc nllrodil 3. listopadll rokn 1861. v Beehyni v 
Cechach a na kftu obc1rzel jmeno Karel. Ve 1:3. rolm prijel se syymi rodici do 
Baltimore a siee roku 187-1. Pale iiI se sV)'mi rodici nH farme bHze Spillville, 
ve statu Iowa a ptlsobil tez .lako llcitel na crsko-katol. ~kole "e Spillville. Tehdej-
81 farM' spilh'illskS', P. Franti~ek ~rikota. zas\'ecoyal jej do stllllia latiny. Ve 
20. roku vstollpil do kHlstera benediktinslH~ho sv. Vinccllce y I-\.'Illlsyh·anii. a byl 
dne 22. prosince rokn 1888. ve yeku 27 let na kneze v Chicagn vys\'eccn. Byl to 
prvni knez benediktiu, kterS' pro cesk.v klastel' bencdiktinskS' \' Chicagu sldadal 
feholni slib;:. Od te dob;:. co vstollpil do radll S\·. Bencdiktn. ptl.';obil v osade 
's\'o Prokopa. napfed jako kaplan. pal\: od rokn ]807. ,iako fnl'<ll' a pI'evorem se 
sta1 roku 1899. Take Hdil s\'eho caSH easopisy "pr·itrl Ditek." "Katolik" a "Xa
rod," rilc1em ceskS'ch benediktintl v~'llii\'ane . 

. Jemn kn pomoci pl'ijel v mesici dnbllu zmlnelleho .liz I'okn nove yysve
ceny knez P. Ildcfons ,,\Vittmann, kterS' \' pond ell vclikonocni r. 1887. ye chramu 
SV. Prokopa sn~ knezske prvotiny slavi1. P. Ildefons Wittmann se narodil 2. 
ledna r. 1863. \'(: Frirdrichstha1u u XO\'e KdS'nc. Yysvecen byl na kneze 23. 
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bezna r. 1887. V osad sv. Prokopa a v koUeji, dokud byla v Chicagu, psobil

14 let. Od roku 1901. psobil jako editel, pevor a professor v kolleji sv. Pro-

kopa v Lisle, 111.

Když kollej sv. Prokopa otevena byla, mla 22 žáky a r. 1891. dostoupil

jejich poet na 46 žák.

P. FROKOP NEUŽIL,
pevor kláštera eských benediktin v Chicago, 111,

Dne 22. srpna r. 1887. papež Lev XIII., na optovanou prosbu chieaiské-

ho arcibiskupa, dnes již zemelého Patrika Feehana, a arciopata, rovnž již ze-

melého, Bonif. Wimmera, uznal a potvrdil eské benediktiny u sv. Prokopa v

Chicagu žijící za samostatný eský klášter pod správou eského pevora.

Roku 1888. založena v západní ásti osady sv. Prokopa nová eská obec

sv. Víta, jejíž ízení sveno bylo P. Sigmundu Singferovi.
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bfezna r. 1887. V osade sv. Prokopa a v kolleji, doknd byla \' Chieagu, pusobil 
14 let. Od roku 1901. Pllsobil jako reditel, prc\'or a professor \' kolleji sv. Pro
kopa v Lisle, Ill. 

Kdyz kollej sv. Prokopa otevrena byla, mela 22 zaky a r. 1891. dostoupil 
jejich pocet na 46 zaku. 
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P. FROKOP NEUZIL, 
pl'evor klastera ceskych benediktinu v Chicago, Ill, 

Dne 22. srpna r. 1887. papez L€v XII!., lla opetovanou prosbu chicaiske
ho arcibiskupa, dnes jiz zemreleho Patrika Feehana, a arciopata, rovnez jiz ze
mreleho, Bonif. \Vimmera, uznal a potvrdil ceske benediktiny u sv. Prokopa v 
Chicagu zijici za samostatny cesky klaster pod spravou ceskeho prevora. 

Roku 1888. zalozena v zilpallni casti osady sv. Prokopa nova ceska obec 
sv. Vita, jejii fizeni svereno bylo P. Sigmundu Singerovi. 
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Dne 24. kvtna téhož roku byl fará osad}^ sv. Prokopa, P. Nepomuk Jae-

ger, kanonickou volbou za pevora eského benediktinského kláštera v Chicagu
zvolen, a dne 25. ervna papežem Lvem XIII. na doživotí v úad tom potvr-

zen. Téhož roku poato se stavbou rozsáhlé nové eské katol. školy, kterážto

stavba byvši s mnohými netušenými obtížemi spojena, teprve 31. srpna r. 1900.

vysvcena byla.

Budova ta jest o tech poschodích, z nichž každé má 4 veliké, svtlé školní

svtnice a soukromý pokojík pro úadovny. Dole jsou dv velké dvorany vý-

hradn pro spolkové schze a jedna velká pro zábavy. V budov té je zízeno

ústední parní topení. Škola ta s vnitním zaízením, s pozemkem, jakož i s na-

vážkou ulice stála 50,000 dollar.

P. SIGMUND SINGEll, O. S. B.

Dne 4. ervence r. 1894. byl pevor, P. Nep. J-aeger, posvcen na opata

prvního eského benediktinského kláštera v Americe. Nástupcem v duchovní

správ na opata posvceného P. Jaegra stal se P. Valentin Kohlbeck, O. S. B.

Knz tento se narodil dne 17. února r. 1864. ve Friedrichsthalu u Nové Kdyní.

Klassická studia konal v kolleji sv. Vincence, v Pennsylvanii. Vysvcen byl na

knžství 6. listopadu r. 1887. Až do té doby byl P. V. Kohlbeck duchovním

správcem osady sv. Víta. Po té spravoval osadu sv. Prokopa až do msíce srp-

na r. 1897., kdy pro chorobu se úadu toho vzdal.

Na jeho místo ustanoven pak za duchovního správce P. Prokop Neužil,

O. S. B., který až dosud úad ten zastává.

Jemu pak pomáhali v duchovní správ:
P. Váleriaii Havlovic, O. S. B., jenž se narodil 14. listopadu roku 1864.

ve Všerubech (Neumark) u Teplé. Klassická studia konal v kolleji sv. Vin-
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Dne 24. kvetna t~hoz roku byl faral' osady sv. Prokopa, P. Nepomuk Jae
ger, kanonickou volbou za pI'evora ceskellO bcnediktinskeho ldastera v Chicagu 
zvolen, a dne 25. cervlla papciem Lvcm XIII. na doiivoti v urade tom potvr
zen. Tehoz roku pocato se stavbou rozsahle nove ccske katol. skoly, kterazto 
stavba byvsi s mnohymi netusenym] obtizcmi spojena, teprve 31. srpna r. 1900. 
vysvecena byla. 

Budova ta jest 0 trech posehodieh, z niehz kazde ma 4: velike, svetle skolni 
svetnice a soukromy pokojik pro uradovny. Dole jsou dye velke dv,orany vy
hradne pro spolkove sehuze a jcdna velka pro zabavy. V budove te je zrIzeno 
ustfedni parni topenl. Skola ta s vniH-nim zarIzenIm, s pozemkem, jakoz i s na
vazkou ulice stala 50,000 dollarll. 

P. SIGMUND SINGER, O. S. B. 

Dne 4. cervencc r. 1894. byl pi'evor, P. Nep. J-acgcr, posvecen na opata 
prvniho ceskeho benediktinskeho klustcra v Amcriee. Nastupcem v duchovnl 
sprave na opata posveceneho P. Jacgra stal se P. Valentin Kohlbeck, O. S. B. 
Knez tento sc narodil dnc 17. (mora r. 1864. ve Fricdrichsthalu u Nove KdYnil. 
Klassicka studia konal v kollcji sv. Vinccnce, v Pennsylvanii. Vysvecen byl na 
knezstvi 6. listopadu r. 1887. .Ai do te doby byl P. V. Kohlbeck duchovnim 
spravcem osady sv. Vita. Po te spravoval osadu sv. Prokopa az do mcsice srp
oa r. 1897., kdy pro chorobu sc uradn toho vzdal. 

~a jcho misto ustanovell pak za duchovniho spd.vcc P. Prokop NeuZil, 
O. S. B., ktery az dosud uI'ad tcn zastuvu. 

Jemu pak pomahali v duchovni sprave: 
P. Valerian Havlovic, O. S. B., jcnz sc narodil 14. listopadu roku 1864. 

ve Vserubech (Neumark) u Teple. Klassicka studia konal v kolleji sv. V~-
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cence, v Pennsylvanii a dne 6. listopadu roku 1887. byl vysvcen na knze. Eóiz
tento psobil v kolleji sv. Prokopa, pak byl kaplanem v osad svatoprokopské^

na to pracoval v duchovní správ v osad sv. Víta a pak opt u sv. Prokopa.

P. Linhart (Leonard) Gerl, O. S. B., nar. dne 10. kvtna roku 1869. ve

Puchsbergu u Nýrská. Vysvcen byl na knze roku 189-4. V pítomné dob
je faráem v osad sv. Víta,

Tetím kaplanenj jeho byl P. Jos. Chvátal, O. S. B., jenž se narodil v
Markvarticích, na Morav, dne 27. bezna roku 1877. Jako malé dít pijel se

svými rodii do Chicaga. Vychodil osadní školu u sv. Prokopa, nižší latinské

tídy v kolleji sv. Prokopa a dokonil studia v kolleji sv. Benedikta, v Atchison^

Kansas. Vstoupiv do noviciátu ehole sv. Benedikta, skládal v kláštee sv. Pro-

kopa, v Chicagu, dne 19. ervence roku 1897. eholní slib}'. Svá filosofická a
theologická studia konal optn v kolleji sv. Benedikta, v Atchison, Kans., a

byl dne 24. kvtna r. 1902. v Chicagu na knžství posvcen. První rok svého-

knžství psobil jako kaplan u sv. Prokopa a od roku 1903. jest kaplanem u sv.

Víta, kdež neúnavn pracuje. P. Josef Chvátal, O. S. B., jest též literárn in-
ným; psobí jako výpomocný redaktor asopisu "Pítel Dítek."

V poslední dob (roku 1910.) pracují v duchovní správ v osad sv. Pro-

kopa tito duchovní : P. Prokop Neužil, P. Václav Koárník, P. ]\Iethodj Voneš^

P. Alois Keclík a P. Rafael Kubát.

P. Alois Keclík, O. S. B., narodil se ve Stíteži na Morav dne 8. bezna
roku 1878. Rodie jeho usadili se ve Weiniar, Colorado Co.. Tex., kde také

osadní školu navštvoval. Jako 13-letý chlapec byl poslán svými rodii na studie

z Texasu do Chicaga. Zde vystudoval nižší školy latinské a tytéž dokonil v
kolleji sv. Benedikta, v Atchison, Kans. Po ukonení klassiekých studií rozhodl

se pro stav eholní a skoniv noviciát, složil v Chicagu své eholní sliby. Filo-

sofická i bohoslovná studia dokonil v kolleji sv. Benedikta, v Kansas a byl v
Chicagu 17. ervence r. 1904. na knžství vysvcen. Na to psobil 2 roky jako

professor kolleje sv. Prokopa a pak byl ustanoven za kaplana u sv. Prokopa. Na
jae roku 1907. byl jmenován duchovním správcem nov založené slovácké osa-

dy sv. Josefa Pstouna Pán, kdež v dob ani ne celých dvou rok uplatil $4000
osadního dluhu a poídil mnoho cenných a potebných vcí pro nový ten kostel.

y advente roku 1908. byl ustanoven kaplanem u sv. Prokopa, ve kterémžto

úad je dosud inným.
P. Rafael Kubát, O. S. B., narodil se dne 23. srpna roku 1884. v Chicagu,

v osad sv. Prokopa, kde jeho rodie až dosud bydlí. Chodil do osadní školy a

pak vnoval se s povolením rodi svých klassickým studiím v kolleji sv. Pro-

kopa, v Chicagu a v kolleji sv. Benedikta v Atchison, Kans. Vstoupil do novi-

ciátu ádu benediktinského a dne 11. ervence roku 1905. složil sliby eholní.

Studia filosofická a bohoslovná konal v kolleji sv. Prokopa, a byl dne 5. ervna
roku 1909. na knze vysvcen. Hned na to ustanoven byl za kaplana pi chrámu
sv. Prokopa, kterýžto úad až dosud zastává.

P. V. Kohlbeck pak stal se pozdji neúnavným vrchním redaktorem ka-

tolického denníku "Národa" a "Katolíka," dvakrát týdn vycházejícího.

Dm pro školní sestry stojí na Centre ave., nedaleko kostela sv. Prokopa.
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cence, v Pennsylvanii a dne 6. listopadu roku 1887. byl vysvecen na kneze. Knez 
tento pusobil v kolleji sv. Prokopa, pak byl kaplanem v osade svatoprokopsket 

na to pracoval v duehovni sprave v osade sv. Vita a pak opet u sv. Prokopa. 
P. Linhart (Leonard) Gerl, O. S. B., nar. dne 10. kvetna roku 1869. ve 

Fuchsbergu u NYrska. Vysvecen byl na kneze roku 1894. V pritomne dobe 
je fararem v osade sv. Vita. 

Tretfm kaplanel\l jeho byl P. Jos. Chvatal, O. S. B., jenz se narodil v 
~rarkvarticich, na :Morave, dne 27. brezna 1'oku 1877. Jako male dite prijel se 
svymi rodici do Chieaga. Vyehodil osadni skolu u SY. Prokopa, nizsi latinske 
tridy v kolleji sv. Prokopa a dokoncil studia .v kolleji sv. Benedikta, v Atchisont 

Kansas. Vstoupiv do noviciatu reb ole SY. Benedikta, skliidal y kLlstere sv. Pro
kopa, v Chicagn, dne 19. cervence rokn 1897. reholni sliby. Svit filosoficka a. 
theologicka studia konal opetne v kolleji sv. Benedikta, v Atchison, Kans., a 
byl dne 24. kvetna r. 1902. v Chicagn na knezstd posvecen. Prvni 1'ok sveho 
knezstvi pusobil jako kaplan u sv. Prokopa a od roku 1903. jest kaplanem u sv~ 
Vita, kdez nennavne pracuje. P. Josef Chvatal, O. S. B., jest tez literarne cin
njrn; pusobi jako vypomocni' redaktor casopisn "PNtel Ditek." 

V posledni dobe (roku 1910.) pracuji v duehoyni spritv8 v osade SV. Pro
kopa tito duehovni: P. Prokop Nenzil, P. Vaclav Koearnik, P. :.JlethocH~j Vones,. 
P. Alois KecHk a P. Rafael Kubat. 

P. Alois Kecllk, O. S. B., narodil se ve Stfitezi na :.Jforav€ dne 8. brezna 
roku 1878. Rodice jeho usadili se ve ,V ('imar, Colorado Co .. Tex. , kde take 
osadni skolu navstevoval. Jah:o 13-lety chlapec byl poslan sVfmi rodici na studie 
z Texasu do Chicaga. Zde vystndoval niz~i skoly latinske a tytez dokoncil v 
kolleji sv. Benedikta, v Atchison, Kans. Po nkonceni ldassickych studii rozhodl 
se pro sta v reholni a skonciv novieiat, slozil v Chieagn sve reholni sliby. Filo
soficka i bohoslovna stuc1ia dokoncil v kolleji SY. Benedikta. v Kansas a byl v 
Chicagu 17. cervence r. 1904. na knezst-d vysv€cen. Xa to pusobil 2 1'oky jako 
professor kolleje sv. Prokopa a pal\: byl ustanoven za kaplana u sy. Prokopa. Na 
jare 1'oku 1907. byl jmcnovan duehovnim spravcem nove zalozene slovacke osa
dy sv. J osefa Pestouna Pane, kdez v dobe ani ne cely-ch clYou roln\ uplatil $4000 
osadniho (11uhn a poNdil l1111oho rennyeh a potfebnych veci pro novy ten koste1. 
Y advente roku 1908. byl ustanoven kaplanem u sv. Prokopa. ve kteremzto 
tirade je dosud cinn)'m. 

P. Rafael Kubat, O. S. B., narodil se dne 23. srpna roku 18S4. v Chicagu, 
v osac1e sv. Prokopa, kde jeho rodice az dosnd bydE. Chodil do osadni skoly a 
pal\: venoval se s povolenill1 rodicu SY)Tch klassickym stuc1iim v kolleji SY. Pro
kopa, v Chicagu a v kolleji SY. Benedikta v Atchison, Kans. Vstoupil do novi
ciatu riidu bellediktinskebo a dne 11. ceryence roku 1905. slozil sliby reholn°i. 
Studia filosoficka a bohoslovna konal v kolleji sy. Prokopa, a byl dne 5. cervna 
roku 1909. na kneze vysvecell. Hned na to ustanoven byl za kaplana pri chramu 
BV. Prokopa, kteryzto urad az dosud zastiivii. 

P. V. Kohlbeck pak stal se pozdeji nennavnym vrchniill redaktorem ka
tolickeho denniku "Naroda" a "Katolika," dvakrat tydne vycbazejiciho. 

Dum pro skolni sestry stoji na Centre ave., nedaleko kostela sv. Prokopa. 

-----------------0---------------



632 Djiny echv Amerických.

Na tak zvané "kollejní farm," nedaleko msteka Lisle v Illinoisu, která

jest majetkem eských benediktin, upraven byl r. 1899. bývalý farmáský do-

mek za eský katolický sirotinec sv. Josefa. Prvou vtší ástku—$1000—na

sirotinec ten darovali manželé Václav a Kateina Lálovi z Chicaga. Výlohy

s vydržováním tohoto ústavu hrazeny jsou dobrovolnými píspvky katol. ech
v Americe a povinnými píspvky jednotlivých eských katol. osad v Chicagu.

Správa sirotince svena jest sestrám z ádu sv. Benedikta v Chicagu. V sirot-

inci bývá na 30 eských sirotk.

P. CYIIILL ZENISEK, O.S.B.

Krom sirotince stojí na "kollejní farm" též nová esko-katolická koUej

-SV. Prokopa, rovnající se nižšímu gymnasiu, v níž se mladíkm dostává pedbž-
-ného vzdlání, nutného k nastoupení odborných studií vyšších. Správu její mají

v rukou eští benediktini. Professory na koUeji té byli roku 1901. P. Ildefons

Wittmann, O. S. B., editel; P. Cyrill Ženíšek, O. S. B. (nar. 21. záí roku

1874. v Dobšicích u Písku a vysvcen na knze 13. listopadu r. 1897.) a P. Me-

thodj Voneš, O. S. B. (nar. 9. bezna r. 1875. v Drahotšicích u Tebon a vy-

svcen na knze 18. ervna r. 1898.)—
V pítomné dob (r. 1910.) jest pedsedou kolleje sv. Prokopa ndp. opat

Jan Neponi. Jaeger, iditelem P. Tomáš Vopátek a professory: P. Ildefons

.Wittmann, P. Valerian Havlovie a Eduard Sládek. Vedle tchto jsou v koUeji

zamstnáni tito lenové ádu sv. Benedikta: Bratí Bernard Hamán, Bonifác

Tomek, Vojtch Janda, Placid Šašek, Kosmas Veselý, Damian Kvítek, eho

632 .De/iny Cec1d}'v Amerfckych. 

Xa tak zvane "kollejni farllle," nec1aleko mestecka Lisle V. Illinoisu, kte-ra 
jest majetkem cesk$'ch uenediktilll\ npra yen byl r. 1899. uyvaly farmarsky do
roek za ceskj katolicky sirotcinec sv. Josefa. Prvou vetS! castku-$1000-na 
sirotcinec ten darovHli manzele Vaclav a Katerina Lalovi z Chicaga. VyIohy 
s vydriova.nim tohoto ltstavu hrazcny jsou dourovolnymi pl-ispevky kato!. Cechii. 
v Aroerice a povinnymi pl-ispcvky jec1notlivych ceskych katol. os ad v Chieagu. 
Spravd sirotcince sviH'cua jest sestram z radu sv. Benedikta v Chicagu. V sirot-
.einei bfr"a na 30 cesk$rch sirotkll. . 

P. CYRILL ZENiSEK, O. S. B. 

Krome sirotcince stoji na "kollejni farme" tez nova cesko-katoliclci. kollej 
:sv. Prokopa, rovnajici se nizsimu gynmasiu, v nii se mladiki'lm dosta.Ya predbei
,neho vzdelani, nutneho k nastoupeni odbornych studii vyssich. Spravu jeji maji 
v rukou cesti benediktini. Professory na kolleji te uyli roku 1901. P. Ildefons 
Wittmann, O. S. B., reditel; P. Cyrill ZeniSek, O. S. B. (nar. 21. z.lH roku 
1874. v Dobesicich u Pisku a vysvecen na kneze 13. listopadu r. 18lJ7.) a P. Me-
1hodej Vones, O. S. B. (nar. lJ. bfezna r. 1875. v Drahotesidch u Ti'ebone a vy
svecen na kneze 18. ccrvna r. 18lJ8.)-

V pfitomne dobe (r. llJ10.) jest predsec10u kolleje sv. Prokopa ndp. opat 
Jan Xepom. Jaeger, fiditelem P. Tomas Vopa.tek a professory: P. Ildefons 
:Wittmann, P. Valerian Havlovic a Eduard Sladek. VedIc techto jsou v kolleji 
zamestnani tito clenoV(~ i'adu sv. Bcnedikta: BratH Bernard Haman, Bonifac 
'Tomek, Yojtech Janda, Placid f;asek, Kosmas Vesel$', Damian Kvitek, 11ehor 
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Konrád, Alfons Biskup, Augustin Studeny, Vít Hamán a Jarolím Kubát.—Stu-
dent eských a slovenských je nyní v koUeji pes 80.

P. Tomáš Vopátek, O. S. B., narodil se v echách, dne 2. prosince r. 1883.
Jako dít pijel se svými rodii do Ameriky a usadili se v osad sv. Prokopa,
v Chicagu. Navštvoval osadní školu a první ti latinské tídy v kolleji sv. Pro-
kopa. Další svá klassieká studia dokonil v kolleji sv. Benedikta, v Kans. Roz-
hodnuv se pro stav eholní vstoupil do noviciátu a dne 11. ervence 1902. složil
eholní sliby. Svá filosofická a též bohoslovná studia konal optn v téže kol-
leji sv. Benedikta a byl dne 7. íjna r. 1906. na knze vysvcen. Po svém vysv-
cení psobil dva roky jako professor v kolleji sv. Prokopa, ve kterémíto povo-
lání se tak osvdil, že o prázdninách roku 1908. jmenován byl editelem ústavu
toho a v úadu tom dosud psobí.

P. Eduard Sládek, O. S. B. narodil se v Chicagu dne 15. února roku 1881.
v osad sv. Prokopa. Tam vychodil osadní školu, pak navštvoval kollej sv.

Prokopa v Chicagu a dokonil klassieká studia v kolleji sv. Benedikta v Kansas;
po noviciáte konal tamtéž filosofická a bohoslovná studia. Dne 5. ervna roku
1909. byl na knžství vysvcen. Nyní psobí jako proffessor v kolleji sv. Pro-
kopa, v nedli však sloužívá mši sv. v nové slovácké osad "Nanebevzetí Panny
Marie," na západní stran msta Chicaga.

Ješt o jednom knzi z ádu O. S. B. chceme se zmínit, jenž psobil v
kolleji sv. Prokopa, a to o P. Antonínu Nouzoví. Je to první eský benediktin,
zrozený v Chicagu. Narodil se v Chicagu dne 6. prosince roku 1882. Chodil
piln do osadní školy u sv. Víta a dobe se uil. A ponvadž ml náklonnost'
ku stavu duchovnímu, dovolili mu jeho rodie, aby studoval v kolleji sv. Pro-
kopa. Odbyv první ti tídy latinské a dokoniv klassieká studia v kolleji sv.

Benedikta v Atchison. Kans.. vstoupil do noviciátu a dne 12. ervence roku 1903.
složil sliby eholní. Pak konal svá filosofická a bohoslovecká studia v kolleji

•sv. Prokopa a byl dne 27. kvtna r. 1907. na knze vysvcen. Na to psobil P.
Antonín Nouza jako professor v kolleji sv. Prokopa až do prosince roku 1908.,
kdy se stal nástupcem P. Aloise Keclíka O. S. B. v duchovní správ sloven-
ské osady sv. Josefa Pstouna, v Chicagu, kde až dosud psobí.

O svátku sv. Prokopa, t. j. dne 4. ervence roku 1900. stala se osada sv.

Prokopa jevištm pamtihodné dvojnásobné jubilejní slavnosti. Toho dne totiž
"bylo oslaveno jednak 25-leté trvání osady a zárove bývalý její fará, nyní ndp.
opat Nepomuk Jaeger O. S. B.. slavil 25-leté jubileum svého knžství. Slavnost'
ta byla v každém smru okázalá a dstojná, a nadšení osadník veliké. Chrám
sv. Prokopa byl k této píležitosti nov vymalován a elektrické osvtlení do nho
zavedeno. Slavnost' ta byla zvlášt zvýšena tím, že se k ní dostavil pímý ná-
stupce zakladatele ádu sv. Benedikta, arciopat kláštera monte-oasinenského a
-arcibiskup arcidioecese monte-casinenské v osob J. M. Bonifáce Kruga O. S. B.
Tento dlel tehdy návštvou v Americe, a dovdv se o jubileu u sv. Prokopa v
Chicagu, 111., spchal se ho súastnit, ímž dostalo se slavnosti té zvláštního le-

sku, jak \4iodn slavnostní eský kazatel podotknul. Podobného vyznamenání
nedostalo se žádné jiné osad v Americe, ádem sv. Benedikta spravované, a tak
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Konrad, Alfons Biskup, Augustin Studcn~', Yit Haman a .Jarolim Kubat.-Stu
dentu ceskych a sioveriskf'ch je nyn! v kolleji pi"es 80. 

P. Tomas Vopatek, O. S. B .. uarollil se v Ceciulch, clne 2. prosince r. 1883. 
Jako dite pI'ijeI se svS'mi roclici do All1l'l'iky a llsadili se v osade sv. Prokopa, 
v Chicagll. ::-\avstevoval osadui skoin a pl'vni Hi Iatinske tl-idy v kolleji s\'. Pro
kopa. Dalsi sva klassicka stuclia dokoncil v h:olleji sv. Bcnedikta, \' Kans. Roz
hodnuv se pro sta v ['ehoini ystoupil do noviciatu a clne 11. cervence 1902. slozil 
reholni sliby. Sva filosoficka a tez boho,;:!oyna studia konal opetne v teze kol
Ieji sv. Benedikta a byl dne ',. l-ijna r. 1906. na lmeze vysyecen. Po svem vys\'e
ceni pi'lsobil d,'a rok~' jako professor \' Iwlleji sv. Prokopa~ ve kteremito po YO

Iani se tak osveclcil. ze 0 prazelninach roku 1908, jmenovan byl reditelem usta \'tl 
toho a v tll'ndu tom clOSllcl pi\solJi. 

P. Eduard Sladek, 0, S. D. narodil sc v Chicagll llne 15. tmora roku 188l. 
\' osade s\'. Prokopa. Tam vychodil osadni skoln, pak na ystevoval kollej s". 
Prokopa v Chicagu a dokoni:!il kIas::;irka stl1dia y kolleji SY. Bcnec1ikta v Kansas; 
po noviciate konal tamtez filosofick5 a bohosIovna stlldia. Dlle 5, ccrvna roku 
1909. byl n(1 knezstvi y~'SVeccll. Xyni pihiObi jako proffessor v kollcji sv. Pro
kopa. y nedeli ,"sak slouzh'a Ill;i sv. \' Ilo\'t~ siovacke osade "Xanebcvzeti Panny 
1\Ia1'ie," na zapadni strane mesta Chicag-n. 

Je;te 0 jednom knezi z Htdll O. S. B. chceme se zminit, jel1z pt'isobil \' 
kolleji s\'. Prokopa 1 a to 0 P. Antoniriu NOllzovi, J e to pr\"ni cesky benedikt in, 
zrozen~' v Chicagll. Xarodil ~e v Chicagu dne 6. prosince rokn 1882. Chodil 
piln'e do osadni skol~' II sv. yita a dobi'e se ucil. .A pon.evfldz mel naklonnost' 
ku stanl cluchoynil1111, do\"olili mn jeho rodice. aby studoval v kolleji S\'. Pro
kopa. Odbyv prvni tl'i tHcly latinske a dokollCi ,. klassicka stndia v kolleji s\"o 
Benedikta v Atchison, Kans .. \"stoupil do noviciiitll a dne 1~, cervence rokll 1903. 
-slozil sliby I'ellolni. Pak konal SV;l filosofickii a bohoslovecka studia v kollrji 

·'SY. Prokopa a b~'1 dne 27. kyetna r. 1907. 11a kneze \"~;svecen. ~a to pllsobil P. 
Antonfn Nouza jako professor \" kolleji sv, Prokopa az do prosince roku 1908 .. 
kdy se stal nastupcelll P. Aloise Kcclika O. S. B. v duchonli spd.\'e sioveIl
ske osady S\'. J osefa Pestollna, y Chicagn, k~le az dOSlld pllsobi. 

---------0---------
o svatku S\" Prokopa, t. j. dne 4. cervence rolm 1900. stala se osada SV. 

Prokopa jevisUim pametihodne dvojnasobne jubilejni sianlOsti. Toho dne totiz 
bylo oslaveno jec1nak 25-lete trnlni osady a zaroven bfyaly jeji faral', nyul ndp. 
-opat Nepomuk Jaeger O. S. B .. siavil 25-lete jubileum sveho knezst\"l. Slavnost' 
ta byla v kazdem smeru okazala a dllstojna, a nadsen! osadnild\ velike. Chram 
"S\'. Prokopa b~'l k teto prllezitosti nove vymalovan a elektricke osvetleni do neho 
zavedeno. Slavnost' ta byia zvlaste zvf'sena tim, ze se k ni dostavil pfimf" na
stupce zakladatele l'adu s\'. Benedikta. arciopat klMitera monte-casinenskeho a 
.arcibiskup arcidioecese monte-casinenske v osobe J, :\I. Boniface Krnga O. S. B. 
Tento dlel tehdy navstevon v Americe, a dovedev se 0 jubileu us\'o Prokopa v 
Chicagu, Ill., spechal se ho sucastnit, cimz dostalo se slavnosti te zvlastniho le
'Sku, jak '<hodne slavnostnl cesky kazatel podotknul. Podobneho vyznamenani 
nedostalo se zadne jine osade \" Americe, radem S\'. Benedikta spravovane, a tak 
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Ceska katot. kottej sv. Prokopa, rizeua CeSkY111i benediktitty v Lisle, 1\\. 
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ibrzy nedostane. eským slavnostním kazatelem pi této slavnosti byl generální
viká dioecese omažské, vdp. Vilém oka, zakladatel osady sv. Prokopa. An-
glicky kázal apoštolský viká státu Severní Caroliny, biskup Leo Heid, O. S. B.

—V listopadu téhož roku výše jmenovaný hodnosta, arcibiskup arciopat casinen-

•ský, ve chrámu sv, Prokopa udloval svátost' bimování.

Ve vzrstu katolických spolk vyvinula se osada sv. Prokopa netušené.

]Síkteré spolky byly již díve uvedeny; bhem asu pak založeny byly ješt:
Podprný spolek ssv. Cyrilla a 'Methodje (I. Ú. J.) ; tenáský spolek ssv. Cy-
irilla a Methodje, který se však po nkolika létech rozešel; spolek rytí sv.

Václava (I. Ú. J.) ; spolek sv. Sylvestra (I. Ú. J.) ; Bratrstvo sv. Prokopa (L
'Ú. J.) ; spolek sv. Ladislava (L Ú. J.) ; spolek sv. Františka Serafínského (I.

iÚ. J.) ;
spolek sv. Štpána (I. Ú. J.). Mimo to za osadní spolek pijat díve

/založený spolek Katol. Lesník Dvr sv. Václava a brzy na to založen nový Dvr
iEatol. Lesník sv. Prokopa. Rovnž založen Dvr sv. Rudolfa uniformova-
:ných Katol. Lesník, kteí však pozdji uniformy své odložili. Na to založeny

•dva spolky Jednoty Katol. Dlníka a sice odvtví sv. Ferdinanda a odvtví sv.

Augustina. Na míst zaniklého tenáského spolku ssv. Cyrilla a Methodje za-

ložen I. . K. Literární spolek. Na podzim roku 1897. založen spolek sv. Bene-
dikta (L Ú. J.) a rok na to spolek Katol. Kadet pod záštitou sv. Václava (I.

•U. J.) ; též založen spolek sv. Pankráce jako mládeneeké oddlení I, Ú. J. Dále
'byl za osadní katolický spolek uznán a pijat Dvr sv. Sylvestra Katol. Lesník.

Mezi spolky, jež mnoho pro dobro osady sv. Prokopa pracovaly, sluší

pipomenouti dramatický klub "Boleslav Jablonský" a mladší spolek v oboru
.zábavném pvecko-literární klub "Vlas."

Také mezi eskými katol. ženami v osad vládne ilý ruch spolkový, nebo
'Celá ada ženských spolk k prvním tem výše jmenovaným pibyla. Ku spol-

Ikm, hlásícím se k . K. Ústední Jednot Žen Amer., brzy se pidružil po spol-

fku sv. Ludmily a sv. Anny spolek žen sv. Alžbty; potom založen spolek Žen
sv. Rosalie

;
po té sv. Kateiny a za nedlouho spolek sv. Veroniky. Avšak ani

na tchto spolcích nebylo dosti, a vedle nich zakládaly se spolky žen Katol.

Xesnic, jejichžto lenkyn na poátku byly vtšinou zárove již lenkynmi .
^. Ústední Jednoty Žen Amerických, Tyto Lesnice mají pi osad sv, Pro-

Ikopa šest dvor a to : Dvr sv, Prokopa, sv. Anežky, sv. Máí Magdaleny, sv,

Avelíny, sv. Anny JMarie a sv. Antonie. Slušno též zmíniti se o spolcích sv. Ško-

Hastiky, sv. Františky, Sedmibolestné Panny Marie, sv. Teresie a sv. Barbory.

Ze však nejsou eské katol. ženy osady sv, Prokopa vesms jen pro úmrt-
ní podporu u spolku, o tom svdí,"Oltání spolek žen blahoslavené Panny Ma-
rie" a "Vincencianský spolek žen konference Navštívení blah. Panny JNIarie,"

Díve již uvedený spolek panen bl. Panny Marie jest pak hlavn doplován
^mladším spolkem dívek Srdce bl. Panny Marie. Rovnž spolkem dívek je spo-

lek panen sv. Anežk3^

Aby však spolkový ruch v osad sv. Prokopa byl podán celý až do r. 1910.,

sluší se tu zvláš ješt zmíniti o bratrstvech Nejsvtjšího Srdce Pána Ježíše,

Živého Ržence—ítající 24 rží

—

III. ádu sv. Františka, spolku konference

:sv. Vincence "Paul. a konen o "Mariánské družin."

—
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,brzy nedostane. Ceskym slavnostnim kazatelem pH teto slavllosti byl generalnl 
vikar dioecese omazske, Ydp. Vilem Coka, zakladatel osady sv. Prokopa. An
.glicky kazal apostolsky yikar statu Severni Caroliny, biskup Leo Heid, O. S. B. 
-V listopadu tehoz roku yyse jrnenovany hodnosta, arcibiskup arciopat casinen
'sky, ve chramu sv. Prokopa udiHoval svatost' birmovani. 

Ve VZrllstu katolickjch spoIkU. vyvinula se osada sv. Prokopa netusene. 
Nektere spolky byly jiz dHve uvedeny; behem casu pak zalozeny byly jeste: 
;Podpurny spolek S8\'. Cyrilla a Il\Iethodeje (1. D. J.); Ctenafsky spolek S8V. Cy
~rilla a Methodeje, kterSr 8e vsak po nekolika letech rozesel jspolek rytiru sv. 
Va clava (1. D. J.); spolek sv. Sylvestra (I. D. J.); Bratrstvo sv. Prokopa (I. 
'D. J.) j spolek S\'. Ladislava (1. D. J.); spolek sv. Frantiska Serafinskeho (I. 
:D. J.); spolek sv. Stepana (1. D. J.). ~Iimo to za osadni spole4 prijat drive 
,zal9zeny spolek Katol. Lesniku Dvur sv. Va clava a brzy na to zalozen novy Dvur 
Katol. Lesniku sv. Prokopa. Rovnez zalozen Dvur sv. Rudolfa nniformova
:nych Katol. Lesnildl, ktefi vsak pozdeji uniformy sve odlozili. Na to zalozeny 
.dva spolky .J ednoty Katol. Delnika a sice odvetvi sv. Ferdinanda a odvetvi sv. 
Augustina. Na llliste zanikleho ctenarskeho spolku S8V. Cyrilla a l\lethodeje za-
'lozen 1. C. K. Literarni spolek. Na podzim roku 1897. zalozen spolek sv. Bene
.dikta (1. D. J.) a rok na to spolek Katol. Kadetu pod zastitou sv. Vaclava (I. 
!D. J.); tez zalozen spole1\: sv. Pankrace jako mladenecke oddeleni 1. D. J. Dale 
'byl za osadni katoli,cky spolek uzmln a pi-ijat Dvilr sv. Syl vestra Katol. Lesniku. 

l\Iezi spolky, jez mnoho pro dobro osady sv. Prokopa pracovaly, slns1 
pfipomenouti dramatickS· klnb "Boleslav JablonskY" a mladsi spolek v oboru 

.zabavnem pevecko-literarni klub "Vlast'." 
Take mezi ceskS'mi katol.zenami v osade vladne ciIS' ruch spolkovS·, nebot' 

,cela fada zenskS'ch spolki'l k prvnim trem yfse jmenovanym prlbyla. Ku spoI
ikum, hlaslcim se k C. K. Dstfec1ni Jednote Zen Amer., brzy se pridruzi! po spol
lku sv. Ludmily a sv. Anny spolek zen sv. AlZbety; potom zalozen spolek Zen 
·sv. Rosalie; po te sv. Kateriny a za nedlouho spolek sv. Veroniky. Avsak ani 
na techto spolcich nebylo dosti: a vedle nich zakladaly se spolky zen Katol. . 

"Lesnic, jejichzto clenkyne na pocatku byly vet;inou zaroveil jiz clenkynemi C. 
·'K. Dstredni Jednoty Zen AmerickYch. Tyto Lesnice maji pH osade sv. Pro
TIropa sest dvoru a to: Dvur sv. Prokopa, S" . Anezky, sv. ~rar'i ~Iagdaleny , sv. 
Aveliny, SY. Anny ~larie a SY. Antonie. Slusno tez zmlniti se 0 spolcich s\'. sko

J.astiky, sv. Frantisky, Sedmibolestne Panny ~Iarie, sv. Teresie a sv. Barbory. 

Ze vsak nejsou ceske katol. zeny osady sv. Prokopa Yesmes jen pro umrt
nl podporu u spolkn, 0 tom svedcL"Oltarnl spolek zen blahoslavene Panny l'IIa

-rie" · a "Vincenciansky spolek zen konference ~avsth'eni blah. Panny l\Iarie." 
Drive jiz uvedeny spolek panen bI. Panny Marie jest pak hlavne dophlovan 

'mladsim spolkem divek Srdce bI. Panny l\farie. Roynez spolkern divek je spo-
'lek panen sv. Anezky. . 

Aby vsak spolkovy ruch v osade sv. Prokopa byl podan cely az do r. 1910., 
·slusi se tu zvIast' jeste zminiti 0 bratrstvech Nejsvetejsiho Sr~ce Pana JeZlse, 
'Ziveho Ruzence-citajici 24 ruzi-III. fadu sv. Frantiska, spolku konference 
=8V. Vincence -Paul. a konecne 0 "l\larianske druzine."-
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Do denní osadní školy r. 1910, chodilo 415 chlapc a 435 dvat ; školních

sester-uitelek III. ádu sv. Františka ve škole té uí 14.

Roku 1910. slavila osada sv. Prokopa 25-leté jubileum píchodu a pso-
bení knží ádu sv. Benedikta tamtéž. Tím, že stala se osada sv. Prokopa pso-
bištm knží ádu benediktinského a sídlem eského kláštera, stala se pirozen
jevištm mnohostranné innosti náboženské, národní a literární a nabyla proto

zvláštního významu a dležitosti v život katol. Cech v Chicagu i vbec v

Americe. Spolená práce eholník se zde osvdila jak v innosti raissioná-

ské, tak i jinde. Po svém píchodu do osady sv. Prokopa ihned se vnovali vy-

chovatelskému, sob vlastnímu, povolání. Dne 2. bezna roku 1887., jak již uve-

deno, zahájeno bylo vyuování ve vyšším uilišti, z nhož po 23 letech vyvinula

se nynjší kollej sv. Prokopa v Lisle, 111., která asem stane se dležitým eským
a slovanským ústavem v Americe, jenž se vyrovná v budoucnosti každému jiné-

mu podobnému ústavu v Americe. V kolleji sv. Prokopa 14 eských knží kla-

dlo základ ku svému budoucímu povolání, kteí mezi katol. echy pracují a z

tch jest jich 8 z osady sv. Prokopa. Podobn znaný poet léka a právník
první léta svých studií vykonal na téže kolleji. Pítomn pak znaný poet mla-

dík studuje v rzných ústavech, semináích a bohosloví, kteí pípravná studia

svá v kolleji sv. Prokopa konali.

Že na poli literárním ád eských benediktin mnoho dobrého vykonal,

musí každý nestranný pozorovatel uznati. Vydává ád ten asopisy: denní

"Národ," dvoutýdenní "Katolík," týdenní "Pítel Dítek" a 14-denní "Hospodá-

ské Listy," o emž jsme již díve zmínku uinili. V tiskárn jejich vychází též

"Vstník"—orgán to I. Ú. Jednoty, a sice jednou msín. Vstník tento vydá-

ván je I. Úst. Jednotou a redigován je P. Petrem erveným z Clevelandu, ka-

planem téže jednoty a Janem Strakou z Chicaga.

Hledíme-li tedy ku trojí této innosti ádu eských benediktin v osad
sv. Prokopa v Chicagu, dlužno íci, že osada ta stala se stedem esko-katol. ži-

vota v Americe, v nmž pracuje 17 ádových knží v 7 osadách v Chicagu a v

kolleji sv. Prokopa v Lisle, 111., a 22 eholních bratí. K duchovnímu pak životu

v tomto ád pipravuje se 12 klerik a 3 novicové, kteí jednou doplní nebo

nahradí umdlené nebo zemelé své starší bratry.

Nedá se upít, že eský ád sv. Benedikta, sídlem v osad sv. Prokopa,

pro nábožensko-mravní a národn kulturní povznesení národa eského v Ame-

rice mnoho dobrého vykonal.

—

Osada sv. Víta.

Osada tato, co do stáí tvrtá eská katolická obce v Chicagu, vznikla

—

jak již díve eeno—z osady sv. Prokopa, jež neustále se rozšiovala, a to sm-
rem západním. Již roku 1886. byla krajina mezi Ashland a Western avenue od

18. až k 21. ulici, osazena hust katolickými echy, kteí chodili do vzdáleného

kostela sv. Prokopa. Poátkem r. 1888. usnesli se osadníci na tom, že založí no-

vou osadu. V krátce sehnali dosti penz, a tehdejší pevor (nynjší opat), P.

Nepomuk Jaeger, O. S. B., zakoupil pro n od irské katolické osady sv. Pia (na
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Do denni osadni skoly r. 1910. chodilo 415 chlapcll a 435 deveat; skolnich 
sester-ucitelek III. radn sv. Frantiska ve skole te uci 14. 

Roku 1910. slavila osada sv. Prokopa 25-lete jubileum pHchodu a puso
beni knezi radu sv. Benedikta tamtez. Tim, ze stala se osada sv. Prokopa puso
bistem knezi i'adn benediktinskeho a sidlem ceskeho klastera, stala se prirozene 
jevistem mnohostranne cinnosti nabozenske, narodni a literarni a nabyla proto 
zvlastniho vyznamu a dulezitosti v zivote katol. Cechu v Chicagu i vubec v 
Americe. Spolecna prace feholnikfl se zde osvedcila jak v cinnosti m'issionar
ske, tak i jinde. Po svem pflchodn do osady sv. Prokopa ihned se venovali vy
chovatelskemn, sobe vlastn11l1u, poyolanl. Dne 2. bfezna roku 1887., jak jii nve
deno, zahajeno bylo vyucoyanl YC vyssim ucilisti, z nehoz po 23 letech vyvinula 
se nynejsi kollej sv. Prokopa 'v Lisle, Ill., ldera casem stane se diUezitym ceskym 
a slovanskym ustavem v Americe, jenz se vyrovna v budoncnosti kaz(H~mn jine
mn podobnemu ustavu v Americe. V kolleji sv. Prokopa 14 ceskych knezi kla
dlo zaklad kn svemn budoucimu poYolani, ktefi mezi katol. eechy pracuji a z 
tech jest jich 8 z osady sy. Prokopa. Podobne znacny pocet lekahi a pravniktl 
prvni leta svych studii vykonal na teze kolleji. Prltonllle pak znacny pocet mla
dikll studuje v 1'11Zn)rch usta vech, seminafich a bohoslovi, ktefi pHpravna studia 
sva v kolleji sv. Prolwpa konali. 

Ze na poli literarnim rad ceskycfl benediktim'l mnoho dobreho vykonal, 
musi kazdy nestranny pozorovatel uznati. Vydavat' rad ten casopisy: denni 
"Narod," dvontydennl "Katolik," tydennl "Pfitel Ditek" a 14-dennl "Hospod3i
ske Listy," 0 eemz jSllle jiz drIve zminku ueinili. V tiskarne jejich vychcizf tez 
"Vestnik"-orgin to I. U. Jednoty, a siee j ednou meslcne. Vestnfk tento vyda
van je 1. Ustr. Jednotou a redigovan je P. Petrem Cervenym z Clevclandu, ka
planem teze jednoty a Janem Strakou z Chicaga. 

Illedime-li tedy ku troji tHo cinnosti radu ceskyeh benediktini'l v osade 
sv. Prokopa v Chicagu, dluzno fici, ze osada ta stala se stfedem cesko-katol. zi~ 
vota v Americe, v nemz pracl1je 17 radoY)'ch kn~zi y 7 osadach v ' Chicagu a v 
kolleji s\'. Prokopa v Lisle, Ill., a 22 reholnich bratH. K duchovnim{l pak iivotu 
v tomto fade pripravuje se 12 klcrikll a 3 novicoye. kteff jednon doplni nebo 
nahradi umdlene nebo zemfele sye star;i bratry. 

Neda se uprit, ze cesk)r rad sv. Benedikta, sldlem v osade sv. Prokopa, 
pro nabozensko-mravni a narodne knltnrni poyzneseni naroda cesl\:eho v Ame
rice mnoho dobreho vykonal.-

----0,----

Osada tato, co do star'i ctvrta ceskfl katolicka obec v Chicagn, vznikla
jak jiz drIve feceno-z osady sv. Prokopa, jez neushlle se rozsirovala, a to sme
rem zapadnim. Jiz roku 1886. byla krajina mezi Ashland a Western avenue od 
18. az k 21. ulici, osazena huste katolickymi Ccchy, kterI chodili do vzdalenebo 
kosteIa sv. Prokopa. Pocatkcm r. 1888. nsnesli se osadnici na tom, ze zaIoz! no
vou osadu. V kratce sehnali closti penez, a tehdejsl prevor (nynejsi opat), P. 
Nepomuk Jaeger, O. S. B., zakonpil pro ne od irske katolicke osady sv. Pia (na 
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rohu ulic Paulina a Van Horn) pozemek, sestávající z 5 staveniš, se starou ko-
stelní budovou. Duchovním správcem této nové osady, která obdržela jméno
sv. Víta, ustanoven byl již zemelý P. Sigmund Singer, O, S. B. Ten dal kostel

opravit a konal pípravy k jeho vysvcení. Avšak ti dny ped onou slavností

vznikl ohe, který zniil vnitek chrámu a i vnjšek jeho nemálo poškodil. Po
uspokojivém dohodnutí se s pojišovací spoleností, byl již ve dvou msících ko-

stel znovu upraven a dne 1. ervence 1888. P. Nep. Jaegrem vysvcen. P. Sin-

ger pobyv v osad sv. Víta tém rok, pevzal duchovní správu eské katol. obce
v Owatonné, v Minnesot, kde zemel. Na místo jeho nastoupil P. Valentin
Kohlbeck, jenž ídil osadu svatovítskou delší dobu. Když pak roku 1893. stav-
la se metropolitní zvýšená dráha, a jižní její odboka mla jíti pes kostelní

majetek, prodala osada spolenosti ás majetku za 25,000 dollar. Roku 1897.

pak vystavn byl P. Valeriánem Havlovicem, O. S. B. nový kostel z cihel, zbudo-
vaný v korintském slohu a dán pod správu P. Anastá^e ebce, O. S. B.

P. ANASTAS REBEC, O.S.B

P. A. Rebec se narodil 7. íjna r. 1866. v Roupov, nedaleko Peštic, na
Plzesku. Studoval na klatovském gymnasiu, potom i na hospodáském ústavu
a po nkolik let byl hospodáským píruím. V Americe studoval bohosloví a
na knze byl vysvcen v Chicagu 19. prosince r. 1891.

Roku 1898. vystavna pkná fara za 5.600 dollar.

Když pak pod ízením P. ebce osada sv. Víta ím dál tím více se vzmá-
hala, dán mu k výpomoci P. Eartolomj Kvítek, O. S. B. Tento narodil se r.

1872, v Mrakov u Domažlic z rodu statných Chod. Studoval gymnasium v
Domažlicích. Roku 1892. na odporuení Msgra Jos. Ilessouna vstoupil do klá-

štera benediktinského v Chicagu. Studoval filosofii v St. Vincent, Pa., theo-

logii v St. John, Minn. Roku 1897. byl vysvcen na knze a pevzal vrchní ve-
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rohu ulic Paulina a Van Horn) pozemek, scsblvajici z 5 stavenist', se staron ko
stelni budovou. Ducho\'uim spr[lvcem teto nove osady, ktera obdrZela jmeno 
sv. Vita, ustanoven byl jiz zeml'ely P. Sigmund Singer, O. S. B, Ten dal kostel 
opravit a konal pHpravy k jeho vysveceni. A vsak tfi dny pred onou slavnosti 
vznikl ohen, ktery znicil vnitfek chramu a i vnejsek jeho nemaJo poskopil. Po 
uspokojivem dohodullti se s pojist'ovaci spolecnostl, byl jiz ve dvou meslcich ko
stel zno.vu upraven a dne 1. ceryence 1888. P. ~ep. Jaegrem vysvecen. P. Sin
ger pobyv v osade sv. Vita temeI' 1'01\, pl'cvzal dllchovni spravu ceske katol. obce 
v Owatonne, v IHinllesote, kde zellll'el. Na misto jeho nastoupil P. Valentin 
Kohlbeck, jenz fIdil osadu sva tovitslwu delsl dobn. Kdyz pak roku 1893. stave
la se metropolitnl zvysena chaha, a jiZlll jeji odbocka mela jiti pres kostelni 
majetek, 'prodala osada spolecnosti cast' majetkn za 25,000 dollarii. Roku 1897. 
pak vystaven byl P. Valerianem Havlovicem, O. S. n. no~y kostel z cihel, zbudo
vany v korintskem slohu a dan pod spravu P. Anastase Rebce, O. S. B. 

P. ANA~TAS REBEC, O. S. B 

P. A. Rebec se narodil 7. fijna r. 1866. v Roupove, nedaleko Pfestic, na 
Plzeiisku. Studoval na klatovskem gymnasiu, POtQlll i na hospodarskem ustavu 
a po ne]wIik let byl hospodarsk5rm pfirncim. V Americe studoval bohoslovi a 
na kneze byl vysvecen v Chicagn ] 9. prosince r. 1891. 

Rokn 1898. vysta venapekna fara za 5.600 dollaru. 
Kdyz pak pod rizenim P. f{ebce osada sv. Vita clm dal tim vice se vzma

haIa, dan mn k vypomoci P. Bartolomej Kvitek, O. S. B. Tento narodil se r. 
1872. v Mrakove u DOlllazlic z rodu statnych Choau. Studoval gymnasium v 
Domazlicich. Roku 1892. lla odpornceni ~[sgra Jos. Hessouna vstoupil do kla
stera benediktinskeho \' Chieagn. Stndoval filo~ofii v St. Vincent, Pa., theo
logii v St. John, Minn. Rokll 1897. byl \'ys\'ecen na .kneze a prevzal vrchni ve-
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dní benediktinské tiskárny. Roku 1898. byl ustanoven kaplanem v osad sv.

Víta v Chicagu. Roku 1904. byl jmenován faráem téže osady. Roku 1905.

pevzal duchovni správu slovenské osady sv. Michaela Arch., kdež v krátkém
Sase pti rok skollektoval od osadník $10,000 na uplacení osadního dluhu,

P. BARTOLOMJ KVÍTEK. O, S. B.

pikoupil a zaplatil pt a pl lotu (lot, t. j. stavební místo) pro osadní majetek

v cen 14,000 doll.. dal upravit novou faru za 4 tisíce dollar a též postavil vel-

kou nádhernou školní budovu v cen $65,000, kterýžto obnos dosud jako osadní

dluh na osadním majetku vázne. Ve škole v pízemí nalézá se velká prostranná
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deni benediktinske tisloirny. Rokn 1898. byl ustanoyell ka plancm v osade sv. 
Vita v Chicagu. Rolm 1904. byl jmenonln fararem teze osady. Rokn 1905. 
prevzal duchovni spravu slovenske osady sv. l\Hehaela Arch., kdez v kratkem 
case peti roldi skollektoval od osac1niklol $10,000 na uplacenl osadniho dluhu, 

• 

P. BARTOLOMEJ KviTEK. 0, S. B. 

prikoupil a zaplatil pet a pul lotn (lot, t. j. sta vebni misto) pro osatlni majetek 
v cene 14,000 doll. , daillpravit novon farn za 4: tisicc dollari'l a tez posta viI vel. 
kou nadhernon skolni budovu v eene $65,000, kterfrzto olmos dosnd jnko osadni 
dluh na osadnfm majetku vazne. V c skole v pfizemi naleza se vclku prostranna. 
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dvorana 65 pi 125 stopách a 20 stop vysoká, jíž se používá jako doasného ko-

stela této rostoucí osady.

Po vystavní nové fary v osad sv. Víta staral se její duchovní správce,

P, A. Rebec, O. S. B. též o postavení nové školní budovy, což také šastn pro-

vedl. Dle plán, vyhotoven3'eh architektem Josefem Molitorem, zbudována ro-

ku 1903. nová cihelná budova o tech poschodích. V budov je velká dvorana
pro spolené osadní zábavy a 8 prostranných a svtlých školních svtnic, z nichž

se nkterých používá v nedli za spolkové místnosti. Budova stála nco pes
$20,000. Nyní má osada sv. Víta všecky budovy -. chrám, školu i faru nov zbu-

dované.

Roku 1904. pesazen byl P. Anastas Rebec k sv. Prokopu, a na jeho místo

nastoupil (jak již v životopise P. B. Kvítka uvedeno) dosavadní kaplan, P. Bar-

tolomj Kvítek, O. S. B., kdežto kaplanem u sv, Víta se stal P. Josef Chvátal,

O. S. B.

Když se v ervnu roku 1905. P. Bartolomj Kvítek, O. S. B., stal ducho-

vním správcem slovenské osady sv. jNIichaela Archandla na 48. ulici a Winches-

ter ave., byl ustanoven jeho nástupcem P. Leonard Gerl, O. S. B.

Tento narodil se roku 1869. ve Fuchsbergu, v Cechách. Do Ameriky pi-
jel jako hoch roku 1881. a sice do opatství sv. Vincence v Pennsylvanii, kde již

více eských mladík se na stav knžský pipravovalo a na založení píštího e-
ského kláštera se tšilo. Odbyv v St. Vincent studia klassická, vstoupil do no-

viciátu a po odbytí téhož dne 15. srpna ve chrámn Pán sv. Prokopa, v Chicag,,

složil eholní sliby. Filosofii studoval v kolleji sv. Benedikta v Atchison, Kans.,.

kdežto studia theologická konal na universit sv. Jana Ktitele v Coilegeville,

Minn. Po odbytí studií bohoslovných bjd dne 21. dubna roku 1894. v Chicagu

na knze vysvcen. Pak psobil jako kaplan pi chrámu Pán sv. Prokopa.

V osad sv. Víta je 21 spolk, z nichž jsou nejstaršími spolek sv. Josefa,

sv. Víta, rytíský spolek sv. Jindicha, spolek bl. Panny Marie, spolek sv, Anny,,

Mariánský spolek panen a bratrstvo nejsvtjšího srdce Pána Ježíše.

Do esko-katol. školy svatovítské chodí 230 dítek, jež vyuuje 5 sester

ádu sv. Benedikta, bydlících blíže kostela.

Osada sv. Ludmily.
Vznik a vývoj osady této jest tento

:

Ped 20 roky byla osada sv. Prokopa v rozkvtu ; stavlo se v tak eené
Plzni, v jejímž stedu stojí kostel sv. Prokopa, o pekot, a pozemky v cen zna-n stoupaly. A tu mnozí zaáteníci, kteí po svém vlastním domov zatoužili,

ale drahých pozemk v Plzni koupiti nemohli, ohlíželi se po pozemcích lacinj-
ších. Volba nebyla tžká. Prairie, jež se rozprostírala za Western ave., mezi
Douglasovým parkem a nynjším odvodovacím prplavem, byla pro nové osad-

níky jako stvoena. Byly tam pedn již veliké továrny, které tisícm výživy
a práce poskytovaly, za druhé byly tam pozemky ješt velmi laciné—asi za 300
dollar staveništ—a konen ani vzdálenost' do devaských ohrad, kde znaný
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dvorana 65 pH 125 stopach a 20 stop vysoka, jiz se pOllziva jako docaslll§ho ko
stela t&to rostollci osady. 

Po vystaveni nove fary v osade sv. Vita staral se jeji duchoVlli spravce, 
P. A. Rebec, O. S. B. tez 0 postaveni nove skolni budov~T, coz take st'astne pro
vedl. DIe 'planu, vyhotovenych architektem J osefem :\Iolitorem, zbndovana ro
ku 1903. noYa cihelna. bud ova 0 trech poschodich. V budove je velka dvorana 
pro spolecne osadni zabavy a 8 prostrann)'ch a svetlych skolnich svetnic, z nichz 
se nekterych pouziva v nedeli za spolkove mistnosti. Buc10va s13la neco pres 
$20,000. Nyn! ma osada sv. Vita vsecky buc1ovy: chrclm, skolu i farn nove zbu
dovane. 

Boku 1904. presazen byl P. Anastas Rebec k sv. Prokopu, a na jeho misto 
nastoupil (jak jiz v zivotopise P. B. Kvitka nvedeno) c10savadni ka'plan, P. Bar
tolomej Kvitek, O. S. B., kdezto kaplallcm u sv. Vita se stal P. Josef Chvatal, 
O. S. B. 

Kdyz se v CerYllU rokn 1905. P. Bartolomej Kvitek, O. S. B .. stal ducho
vnim spravcem slovenske osady sv. Michaela Archandela na 48. nliei a \Vinches
ter ave., byl ustanoven jeho nastupcem P. Leonard Gerl, O. S. B. 

Tento naroelil se rokn 1869. ve Fnchsbergn, y Cecharh. Do Ameriky pri
jel jako hoch rokn 1881. a sice do opatstvl SV. Vincence v PennsylYanii, kele jiz 
vice ceskych mlaelildl. se na Rta v knezskSr pri pra vovalo a na zalozeni pfistiho ce
skehp klastera se tesilo. Odb~'y v St. Vincent studia -klassicka, vstonpil do no
viciatu a 'po odbyti tellOZ dne 15. srpna ve ,chrallll1 Pane sv. Prokopa , v Chicagu,. 
slozil reholni sliby. Filosofii studoval v kolleji sv. Benec1ikta v· At chison , Kans. ,. 
kdezto studia the910gicka konal na univcrsite sv. Jana Krtitele v Coll egeville, 
IVIinn. Po odbyti stnc1ii bohoslovnf'ch byl c1ne 21. dubna rokn 1894. v Chicagu 
na kneze vysvecen. Pak pllsobil jako kaplan pri chramu Pane sv. Prokopa. 

V osade sv. Vita je 21 spolki'l, z nichz jsou nejstarsfmi spolek sv. J osdfa, 
sv. Vita, rytifsky spolek sv. Jinc1ficha, spolek bI. Panny ~Iari~, spolek sv. Anny,. 
:Mariansky spolek panen a bratrstvo nejsvetejsiho src1ce Palla J eziSe. 

Do cesko-katol. skoly svatovitske chodi 230 c1itek, jez vyncnje 5 sester 
Hldn sv. Benedikta, bydlicich blize kostela. 

----0----

Osada sv. Ludlllily. 
V znik a vyvoj osady teto jest tento: 

Pred 20 roky byla osac1a sv. Prokopa v rozkvetu; sta velo se v tak recene 
Plzni, v jejimz stredu stoji kostel sv. Prokopa, 0 prekot, a pozemky v cene zna
cne stoupaly. A tu mnozi zacatecllici, ktefi po svem vlastnim domove zatouzili, 
ale drahych pozemkll v Plzni koupiti nemohli, ohlizeli se po pozemcich Jacinej
sich. Volba nebyla tezka. Prairie, jez se rozprostirala za ,Vestern ave., mezi 
Douglasovym parkem a nynejslm oclYodiiovacimpri'lplavem, byla pro nove osad
niky jako stvorena. Byly tam predne jiz vel ike tovarny, ktere tisicum vyzivy 
a prace poskytovaly, za druhe byly tam pozemky jeste velmi lacine-asi za 300 
dollaru staveniste-a konecne ani vzdalenost' do drevafskych ohrad, kde znacny 
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poet ech pracoval a Dracuje, není tak velká. A tak v letech osmdesátých
poali se echové usazovat po obou stranách California avenue, dle kteréžto také
i celá osada byla pojmenována. Dnes se jinak nedoptá na tuto eskou osadu
mezi chicažskými echy, leda vysloví-li jméno Kalifornie.

Na poátku ovšem stavly se jen malé baráky a stavení, klnám podob-
ná, ale brzy byly budovány i domky výstavnjší.

Hned na zaátku tvoili katolíci dobrou polovinu tamního obyvatelstva,
a tu si umínili založit spolek. V prvních schzích se však ukázalo, že jsou tam
dv strany, z nichž každá hájila svého stanoviska a tak se stalo, že založeny byly
v prosinci r. 1889. dva spolky a to spolek sv. Antonína a sv. Ivana. Oba nále-
^ejí k I, Ú. Jednot.

.
P. MATJ FARNIK,

zakladatel a ])rvní fará osady sv. Ludmih-.

Jako katol obec pináležela tehdy Kalifornie pod správu eských bene-
diktin. Ponvadž však spojení s Plzní bylo prašpatné, cesty—zvlášt v zim-
ních msících—prahanebné, a chodník postranních nebylo, pomýšleli mnozí
osadníci na založení nové samostatné osady. I sehnali 1,541 dollar, zakoupili za

4,000 dollar 6 staveniš na Albany avenue a 24. ulici a povolali si z ech dnes
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pocet Cechu pracoval a Dracnje, neni tak velka. A tak v letech osmdesatych 
pocali se Cechove llsazovat po obou stranaeh California avenue, dIe kterezto take 
i cela osada byla pojmenovima. Dnes se -jinak ncdopti't na tuto eeskou osac1u 
mezi chicazskymi Cechy, leda vyslovi-li jmeno Kalifornie. 

Na poca-tku ovsem stavely se jen male baracky a staven!, kiUnam podob
na, ale brzy byly budovany i domky vysta vnejsl. 

lIned na zaeatkn tvorili katolici dobron polovinu tamniho obyvatelstva, 
11. tu si uminili zalozit spolek. V prvnieh schuzich se vsak ukazalo, ze jsou tam 
dye strany, z nichz kazc1ft hajila sveho stanoviska a tak se stalo, ze zalozeny byly 
v prosinci r. 1889. dva spolky a to spolek sv. Antonina a sv. Ivana. Oba nale
ieji k 1. -Cr.'Jec1note. 

P. l\IATEJ FARNIK, 
zaldadalel a pn'l1f farM' osady S\·. Ludmily. 

Jako katol obec pI'inalezcla tehdy Kalifornie .pod spravu ceskych benc
diktinii. Poncvadz v~ak spojcni s Plzni bylo praspatllc, ccsty-zvlaste V zim
nich meslcich-pI'ahanebllC, a <!hodnikii ·postrannlch nclJ~'lo, pomysleli mnozi 
osadnici na zalozeni nove samostatne osady. I selmali 1,541 dollaI'll, zakoupili za 
4,000 dollaru 6 staYoCnist' na Albany aycnue a 24. lllici a povolali si z Cech dnes 
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již zesnulého P. Matje Farníka, který pibyl dne 22. bezna r. 1891. do Chica-

ga, a pevzal správu této tehdy chudé osady.

Knz ten se narodil 27. záí 1864. v eských Budjovicích. Chodil nej-

prve do tamních obecných škol nmeckých, protože eských tam nebylo; po

^

^-ii^x

i Mi" SS
^"

I

^

^:J

Í'f4 ,1 fci- , ,-_-

Chrám Pán sv. Ludmily.

té studoval nmecké gymnasium a bohosloví rovnž v eských Budjovicích.
Vysvcen byl v ervenci r. 1888. Potom byl druhým kaplanem ve Volaích až

do roku 1890., kdy byl jmenován prvním kaplanem. A za rok stal se faráem
Cech v Americe v osad Kalifornii.

Týden ped svatodušními svátky zapoal pak se stavbou budovy, která
mla býti školou i kostelem. Dne 7. ervence byl už kostel pod stechou, a a
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jiz zesnuleho P. Mateje Farnika, ktery pribyl due 22. brczna r. 1891. do Chica
ga, a prevzal spravu teto tehdy chude osady. 

Knez ten se naroelil 27. zitH 1864. v Ceskych BucH~j ovicich. Chodil nej
prve do tamnlch obecnych skol nemeckych, protozc ceskych tam nebylo; po 

Chram P,-tne sv. Lu<lmily. 

te studoval nemecke gymnasium a bohoslovi rovnez v Ceskych Budejoviclch. 
Vysvecen byl v cervenci r. 1888. Potom byl elrllhym kaplanem ve VolaHch az 
do roku 1890., kdy byl jmenovan prvllim kaplanem. A za rok stal se far~Hem 
Cecbu v Americe v osade Kalifornii. 

Tyden pi-eel svatodusnimi svittky zapocal pak se stavbou budovy, ktera 
mela byti skolou i kostelem. Dne 7. cervence byl uz kostel pod strechou, a ac 
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ani omítky, ani podlahy, ani stropu tu nebylo, pece tam byly konány služby

Boží. Oltáem byi obyejný stl, svícny zapjil jeden osadník, a velký poet

vících dostavoval se každou nedli do chrámu Pán.

V sobotu vždy nkolik horlivých osadník vše vyklidilo, vyistilo a sta-

vební materiál uklidilo, aby následující nedli se mohly služby Boží optn ko-

nati. V záí konen byl kostelík i se školou dostavn a hned první týden pi-

hlásilo se do školy 130 dítek. Byly to krušné, tžké zaátky pro knze, nedávno

z ech pibylého, ale on se námahy a práce nelekal a železnou vytrvalostí šel

ku pedu!

Dne 20. záí r. 1891., na den sv. Ludmily, posvtil pak již zemelý arci-

biskup Patrik Feehan tento malý kostelík.

VDP. FRANTIŠEK RUBAL,
arcibiskupský rada a nynjší fará v osad sv. Ludmily.

Ihned po svcení základního kamene uspoádal P. Mat. Farník po osad
sbírku, která vynesla 358 dollar ; na kostelní náiní a mešní roucha bylo sebrá-

no 537 dollar a bazarem získáno 769 dollar.

Také o novém roce šel P. Mat. Farník sbírat po osad a sebral 468 doUar.
Tetí pak nedli v ervenci téhož roku vybráno na zvon 200 dollar.
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ani omitky, ani 'podlahy, ani stropn tn ncbyio, prCoee tam byly konany sluiby 
Boil. Oltru-em byl obycejn)" sUU. svicny zaplljcil jeden osadnik, a velky pocet 
vericich dostavoval se kazclou nedeli do chramll Pane. 

v sobotu vzdy nekolik horlivS'ch osac1nild'l vse vykHdilo, vycistilo a sta
vebni material nklidilo, a by naslednjici necleli sc mohly sluzby Bozi opetne ko
nati. V zaH konecne byl kostelik i se skolou clostaven a hned prvnf tyden pH
hlasilo se do skoly 130 ditek. Byly to krnsne, tezke zacatky pro kneze, nediwDo 
z Cech pfibyleho, ale on soc namahy a prace nelekal a zeleznou vytrvalosti sel 
ku predu! 

Dne 20. zari r. 1891., na den sv. Ludmily, posvHil pak jii zemrely arei
bisknp Patrik Feehan tento mal),· kosteHk. 

YDP. FRA~TISEK BOHAL, 
arcibisl.:upskY rada a lIyncjSf far:li' v osadc s\'. Ludrnily. 

Ihned po sveceni zakladniho kamene llsporadal P. )fat. Farnik po osade 
sbirku, ktera vynesla 358 dolIarll; na kostclni n{lcini a llH';ni roucha bylo sebra
no 537 dollarll a bazarem ziskfll10 7G9 dollariL 

Take 0 novem roce sel P. )1at. Farnik sbirat po osacH~ a sebral 468 dollarii. 
Treti pak ned eli v cel'venci tehoz roku vybrano na zvon 200 dollaru. 
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A tak musel tento horlivý, dnes zvnlý duchovní správce stále žebrat,

fairy poádat, ba i divadla a plesy dávat, by mohl dluhy uplácet.

Koncem roku 1896. vystavna pak byla fara za 3,200 dollar, a ponvadž
osadník z osady sv. Prokopa mnoho pibývalo, a malý kostelík nedostaoval,

poal P. Mat. Farník starati se o zbudování nového velkého kostela, jehož zá-

kladní kámen byl posvcen 7. ervna r. 1900. opatem N. Jaegrem, O. S. B. a je-

hož stavba dokonena byla roku 1902. Kostel ten pak vysvcen byl 6. ervence

zmínného roku biskupem Petrem ]Muldoon-em a stál s vuituí úpravou 40.000

dollar. Starý kostel pak promnn ve školu.

Cesko-katolická škola v osad sv. Ludmily.

V této vzkvétající osad, jež mla už roku 1899. pes 8,050 dollar osad-

ních píjm, pináleželo roku 1909. 28. hlavn podprných spolk ; mimo to je

v osad tenáský spolek "eská Lípa," jehož knihovna má pes 500 svazk vy-

braných eských dl, a jehož divadelní odbor již sehrál zdaile nkolik divadel-

ních her, a Sdružení mládeže, které utšen vzkvétá.

Na jae roku 1903. ustanovil v osad sv. Ludmily biskup za kaplana ne-

dávno pibylého knze z budjovické dioecese, P. Františka Vaouse. Ten p-
sobil v osad do roku 1904., kdy byl ustanoven za faráe nov založené osady Bl.

Anežky eské.

P. M. Farník zstal na osad opt sám a pedasn tam zemel po krátké

piiení nemoci 15. ledna r. 1908.

Zemelý zakladatel a budovatel osady sv. Ludmily byl bez odporu knzem
velice inným. Cechem upímným a vzdlaným. A se jednalo o národní, spol-

kovou nebo náboženskou vc, vždy jej vidíme mezi pedními a prvními pracovní-

ky. Pracoval piln na tom, aby zastoupení katol. Cech na národopisné výstav

'

v Praze bylo dle pomr dstojné, piinil se o "eský den" na svtové výstav
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A tak musel tento horlivj', dnes zvecnely duehovni spravee stale zebrat, 
fairy poradat, ba i divadla a plesy davat, by mohl dluhy uplaeet. 

Koneem roku 1896. vystavena pak byla fara za 3,200 dollari'l, a ponevadz 
osadniku z osady sv. Prokopa mnoho pribS'valo, a maly kostellk nedostacoval, 
pocal P. 1\Iat. Farnik starati se 0 zbudovani noveho velkeho kostela, jehoz za
kladni kamen byl posvecen 7. cervna r. 1900. opatem N. Jaegrem, O. S. B. a je
hoz stavba doh:oncena byla roku 1902. Kostel ten pal\: vysveeen byl 6. cervence 
zmineneho rokn biskupem PeU-em l\Iuldoon-em a stal s vniH'ui upra yOU 40.000 
dollaru. Stary kostel pak prom en en ve skolu. 

C'csko-katoliclul skola v osade S\" Ludmily. 

v teto vzkvetajici osade, jei mela HZ 1'oku 1899. pres 8,050 dollaI'll osad
nich prijmll, prinalezel0 roku 1909. 28, hla vne poc1pl1rnj'ch spolku; mimo to je 
v osade ctenill-skS' spolek "Ceska Lipa," jehoz knihovna mel. p1'e8 500 svazkll vy
branych ceskych del, a jehoz divadelni odbor jiz sehral zdal'ile nekolik divadel
nich her, a Sdruzeni mlftdeze, ktere ute~ene vzkveta. 

Na jare roku 1903. ustanovil v osade SV. Lndmi.ly bisknp za kaplana ne
davDo pribyleho kneze z bndejovicke dioeeese, P. Frantiska Vanouse. Ten pu
sobil v osade do roku 1904., kdy byl ustanoven za farare nove zalozene osady Bl. 
Anezky Ceske. 

P. 1\1. Farnik ziistal na osade opet sam a predcasne tam zemrel po kratke 
plicni nemoei 15. ledna r. 1908. 

Zemrely zakladatel a budovatel osady sv. Ludmily byl bez odporu knezem 
velice cinnym, Cechem upfimnym a vzdelanS'm. At' se jednalo 0 narodni, spol
kovou nebo nabozenskou vee, vzdy jej vidime mezi pfednimi a prvllimi praeovni
kyo Praeoval pilne na tom, aby zastonpeni katol. Ceehu na narodopisne vystave' 
v Praze bylo dIe pomeru dustojne, pricinil se 0 "Cesky den" na svetove vystave 
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v Chicagu, pro I. Ú. Jednotu poctiv a nezištn pracoval a je to jeho zásluha,

že založeno bylo pi I. U. Jednot mládeneeké oddlení. Také pi zakládání

denního "Národa," vj-dávaného eskými benediktiny, byl inným. Pednáška-

mi i perem pracoval na povznesení národa eského v Americe a žel, že mnohé
jeho výborné myšlenky a názorj^ nedošly splnní! Jeho veliký odkaz "Svatobo-

ru" v Praze, spolku to ku podpoe eských spisovatel, mluví nejlépe, že i pod

tím jeho knžským šatem bilo vrné eské srdce.

Poheb jeho byl imposantní, a obrovská úast' lidu eského na nm mlu-

vila jasn, jak byl u svých i u ostatních eských osadník oblíben. Na poheb
dostavilo se mnoho eského duchovenstva, ba i arcibiskup J. E. Quigley a biskup

P. Muldoon z Chicaga pišli tomuto eskému knzi poslední poctu vzdát.

—

P. V. J. DEDERA,
kaplan v osad sv. Ludmily.

Ihned po smrti P. Mat. Farníka ustanovil ehicažský arcibiskup za faráe

této osady vdp. Františka Bobala, faráe osady sv. Jana Nepom. (o nmž jsme

se již díve v tchto djinách zmínili), a za kaplana P. Vojtcha J. Ddem.
P. Vojtch J. Dedora níirodil se dne 10. dubna roku 1880. ve Vaicích u

Pelhimova. Do Ameriky pijel se svými rodii jako dít roku 1882. Po vyjití

školy osadní a veejné studoval 4 roky v kolleji sv. Prokopa v Chicagu. Roku
1898. odebral se na studia do kolleji^ sv. \^^á\ v Peru, 111., kde dokonil svá klas-

sieká studia a sice roku ]í?02. Byv pijat jako theolog do chicažské arcidioecese,
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v Chicagu, pro I. U. Jec1notu poctive a nczistne pracoval a je to jeho zasluha, 
ze zalozeno bylo pi'i 1. U. J rrinote mlilc1enccb~ ocldeIcnl. Take pri zakladani 
dennlho "Naroda," vydavalH~ho ccskS'mi benediktiny, byl cinnym. Pfednaska
mi i per~m praco\'al na povznesrni mlroc1a Ceskeho v Americe a zeI, ze mnohe 
jeho VybOrlle mysIcnky a lHlzory nedosly spIneni! J ('ho veliky odkaz "Svatobo
ru" v Praze, spolku to kn poc1poJ'e eeskych spisovateh:'l, mInv1 nejIepe, ze i pod 
tim jeho kllezskym satcm oilo d~rne ceske srdce. 

Pohreb jeho oyl imposantni, a oorovska (least' lidu ceskeho 11a nem mIu
vila jasne, jak byl n svS'ch i It ostatnlch cesky~h osadniku obliben. Na pohfeb 
dostavilo se mnoho ~eskcho tluehovenstva, ba i arcibiskup J. E. Quigley a biskup 
P. :Muldoon z Chicaga prisli tOlllUtO ceskemu-kllezi posledni poctu vzdat.-

P. V. J. DEDERA, 
kaplan v osade s\'. Ludmily. 

Ihnedpo smrti P. 1\1at. Farnika ustanovH >chicazsky arcibiskup za farare 
ttHo osady vdp. Frantiska Bobala, farai"c osady sv. Jana Nepom. (0 Demz jsme 
se jiz drive v techto c1ejinach zmilJili), a za kaplana P. Vojtecha J. Dedern. 

P. Vojtech J. Dedcra nnrollil se dne 10. dnbnC1 roku 1880. ve Vacicich u 
Pelhrimova. Do .Ameriky pI·jjcl ~e svS'mi rodici jalw clite roku 1882. Po vyjiti 
skoly osadni C1 vercjne stllc10val -:I: roky v kollcji sv. Prokopa. v Chicagu. Roku 
1898. odebral se IlH studia do kollf'jt' 5\'. lkc1y \' Peru, Ill., kcle dokoncil sva klas
sicka stuc1ia a sice roI\11 1£'02. By\' pI'ijnt ,jako throlog do chicazske arcidioecese, 
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byl poslán studovat bohosloví do Baltimore, Md., kde svá studia r. 1907. ukon-

il a téhož roku byl na knze vysvcen a ustanoven za kaplana v osad sv. Jana

Nepom. Roku pak 1908.. dne 22. ledna, peložen jako kaplan do osady sv. Lud-
mily, kde až dosud psobí.

Po smrti P. Jos. Molitora byl nový správce osady sv. Ludmily, vdp. Frant.

Bobal, za své zásluhy, jichž si jako fará osady sv. Jana Nepom. a sv. Ludmily

získal, jmenován arcibiskupským radou.

Do osadní školy chodí každým rokem víc a více dítek, takže osada má nyní

úplnou osmitídní školu, do které chodí pes 500 dítek a ve které vyuuje 9 škol-

ních sester z ádu sv. Františka z Joliet, 111.

Ponvadž stará škola úelm svým úpln nevyhovuje, pracuje se v osad
siln o stavbu nové školy a prostrannjší osadní dvorany, která by odpovídala

potu dtí a moderním požadavkm. Se stavbou se má zapoít co nejdíve. K
tomu úelu se pikoupilo ješt jedno stavební místo v cen 3,400 dollar.

Osada Bl. Panny 3Iarie Dobré Rady.

v letech osmdesátých minulého století vzmáhal se eský živel v Chicagu

neobyejn rychle, a tu ukázalo se nutným, založiti další eskou katolickou osa-

du na N. Western ave. Osadníkm tamním postavil se v elo dnes již zvnlý
P. Josef Molitor, fará první eské katolické osady sv. Václava v Chicagu a pra-

coval s nimi na založení nové osady, jež byla zasvcena Bl. Pann ^larii Dobré
Rady.

Osada zakoupila tehdy pozemk za 25 tisíc dollar a prodávala jednotlivá

stavební místa eským osadníkm, kteí se v tu stranu sthovali. Když tam by-

dlelo na 70 rodin, tu se pomýšlelo na stavbu chrámu Pán, jež také provedena.

Kostel ten stál pes 8,000 dollar a byl 4. íjna roku 1889. slavnostn vysvcen
arcibiskupem chicažským. Ku slavnosti té pijel ze St. Louis též P. Jos. Hes-

soun a ml slavnostní kázání, jímž osadníky nadchnul k další obtavé práci.

Jakmile jen ponkud osada se vzmohla, ihned starali se osadníci o zízení

eské katol. školy, v níž se již v msíci záí roku 1890. vyuovalo. Za školu slou-

žila nynjší farní budova. Chrámem a školou byla tedy existence nové osady

zabezpeena. V prvních dobách tvoení se oné osady byly P. Jos. Molitorovi

velikou podporou katol. spolky: Následování Krista Pána, patící k I. Ú. Je-

dnot; Rytíský spolek sv. Jií, rovnž patící k I. U. Jednot; Panenský spolek

sv. Anežky a spolek sv, Ržence,
Y pítomné dob druží se k tmto prvním tyem spolkm ješt tyto

:

Spolek sv. Václava—Katol. Dlník; spolek sv. Josefa Pstouna, jenž je

založen ku podpoe v nemoci ; spolek sv. Josefa Pestúna, patící k I. Katol. Slo-

venské Jednot; spolek sv. Martina (slovenský podprný spolek v nemoci);
spolek Panny Marie Dobré Rady, patící k eské Katol. Úst. Jednot žen Ame-
rických; spolek sv. Anastasie (Katol. Lesnic); spolek Panny Marie Lourdské
(panenské oddlení . K. Ú. J. Ž. Amer.) a spolek sv. Anny, patící ku Katolické

Slovenské Ženské Jednot. Vedle tchto podprných spolk velice blahodárn
v osad psobí "Dramatický klub Kolár."

—
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byl poshin studoyat bohoslovi do Baltimore, ~Id., kde sva studia r. 1907. ukon
cil a tehoz roku byl na kneze vysyecen a ustanoyen za kaplana v osadc sv. Jana 
Neporn. Roku pak 1908 .. dne 22. ledna, prelozen jako kaplan do osady sv. Lud
mily, kde az dosud p11sobi. 

Po srnrti P. Jos. l\Iolitora byl noyy sprayce osady sv. Ludmily, Ydp. Frant. 
Bobal, za sve zasluhy, jichz si jako fad.r osady sv. Jana ~epom. a sv. Ludmily 
ziskal, jmenonln arcibiskupskym radou. 

Do osadni skoly elwdi kazdS"m 1'okem vic a yiee ditek, takze osada rna nyn! 
uplnou osmitfidni skolu, do ktere chodi pi:;es 500 ditek a ye ktere vyucuje 9 skol
nich sester z radu sv. Frantiska z Joliet, Ill. 

Ponevadz st-ara skola llceh1m svyrn upIne nevyhovuje, pracuje se v osade 
silne 0 stavbu nO\"e skoly a prostrannejsi osadni dvorany, ktera by odpovidala 
poctu dMi a modernim pozadaykulll. Se staybou se rna zapocH co nejdfive. K 
tomu ucelu se prikoupilo jeste jedno stayebni lllisto v cene 3,400 dollaru. 

--------~Ol---------

Osada BJ. Panny )Inrie Dobre Rady. 
V letech osrndes:Hyeh minllieho stoleti vZlllahal se cesky zivel v Chicagu 

neobycejne ryehle, a tu ukazalo se nutnS"rn, zaloziti dalsi ceskou katolickou osa
du na N. Western a\"e. Osadnikurn tamnim postavil se v celo dnes jiz zvecnely 
P. Josef :Molitor, farar prvni ceske katolieke osady sv. Va clava v Chicagu a pra
coval s nimi na zalozeni nove osady, jez byla zasveeena Bl. Panne )farii Dobre 
Rady. 

Osada zakoupila tehdy pozemku za 25 tisic dollarl1 a prodavala jednotliva 
stavebni mista cesl\:yrn osadnikulll, ktefi se y tu stranu stehovali. Kdyz tam by
dlelo na 70 rodin. tu se pomyslelo na sta vbu chramu Pane, jez take provedena. 
Kostel ten stal pres 8,000 dollarll a byl 4. fijna 1'oku 1889. slavnostne vysvecen 
areibiskupern ehicaZ5kS"m. Ku slavnosti te prijel ze St. Louisu tez P. Jos. Res
soun a mel slaynostni kazanl, jimz osadniky nadchnul k dalsi obetave praci. 

. Jakmile jen ponekud osada se YZlllohla, ihned starali se osadnici 0 zNzeni 
ceske katol. skoly. \' niz se jiz v rnesiei zafi 1'oku 1890. vyucovalo. Za skolu slou
zila nynejsi farni budova. Chrchnem a skolou byla tedy existence nove osady 
zabezpecena. Y prvnich dobach tYoreni se one osady byly P. Jos. Molitorovi 
velikou podporon katol. spolk~": :.Iasledovani Krista Pana, patNci k 1. U. Je
dnote; RytirskS~ spolek Sy. Jifi, rovnez patriei k 1. U. Jednote; Panensky spolek 
sv. Anezky a spolek SY. R11zence. 

V pritornne dohe druzi se k temto prvllirn ctyrem spolkllrn jeste tyto: 
Spolek s\'o Vaclava-Katol. Delnik; spolek sv. Josefa Pestonna, jenz je 

zalozen ku podpore v nemoei; spolek sv. Josefa Pestuna, patNci k 1. Katol. Slo
venske Jednote; spolek sv. :Martina (slovensky podpllrny spolek v nernoci) ; 
spolek Panny )Iarie Dobre Rady, patriei k Ceske Kato1. 11str. Jednote zen Ame
rickych; spolek SY. Anastasie (Katol. Lesllic); spolek Panny :Marie Lourdske 
(panenske oddeleni C. K. 11. J. Z. Amer.) a spolek SY. Anny, patriei ku Katolieke 
Slovenske Zenske Jednote. Veclle techto podpllrnych spolkli velice blahodarne 
v osade pusobi "DramatiekS" ldub Kolar."-
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Prvním stálým duchovním správcem osady Bl. Panny ]\rarie Dobré Rady
byl P. J. Jedlika, jenž byl na knze vysvcen dne 5. ervence roku 1889. P-
sobil ve jmenované osad až do msíce íjna roku 1895. V pítomné dob je fa-

ráem ve slovenské osad v Pennsylvanii.—Po jeho odchodu krátkou dobu spra-

voval osadu Panny Marie D. R. P. Jos. Molitor, jemuž se podailo nastalé zma-

tky v osad utišit a urovnat.

OuR LAPY Of GOOD C0UN5U. ^CMOOL-
EtV. INNOCEMT KHtSTL- F^STOE

RL)SY« RE2NY- AECMITECTS

Cesko-katol. škola v osad Bl. Panny Marie Dobré Rady.

Po nm ustanoven byl v osad té faráem P. Jan Hodyc, jenž tam pso-
bil až do ervence roku 1900., kdy tžce onemocnl a musel se vzdáti duchovní

správy. Po dlouhých útrapách zemel dne 4. srpna roku 1907. v Boerne v Texa-

su, kde byl na léení. O tomto velice nadaném knzi, básníku a spisovateli, je-

muž zákená nemoc bránila rozvinouti všechny veliké duševní síly, zmíníme se

ve stati, jednající o literátech esko-amerických.

Po odchodu P. J. Hodyce pevzal prozatímn správu oné osady P. Vale-

rian Havlovic, O.S.B, a pobyl v osad krátce a sice jen do listopadu roku 1900.

Zaátkem listopadu zmínného roku ustanoven byl faráem v osad Panny
Marie D. R. P. Josef Methodj Hynek, jenž po 6 letech pevzal novou osadu Bl.

Anežky eské, kdež dosud jmsobí. Po nm stal se duchovním správcem výše

ujedené osady P. F. Vaous a pak P. A. Keclík, O.S.B., který ídil osadu tu až

do ledna roku 1907., kdy stal se tam faráem P. Innocenc Kestl, mladý, ener-
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Prvnim staJym duchovnim spravcem osady BI. Panny ~rarie Dobre Rady 

byl P. J. Jedlicka, jenz by! na lmeze vysvecen dnc 5. cervence roku 1889. PU
sobil ve jmenovane osade az do mesicc Njna rokll 1895. V pfitomne dobe je fa
rarem ve slovenske osade v Pennsylvanii.-Po jeho odchodu kl'atkou dobn spra
voval osadn Panny :l\Iarie D. R. P. J os. Molitor, jemnz se podarilo nastale zma
tky v osade utisit a nrovnat. 

.. OuR LADY Of GOOD (OUN:;U SCHOOL-
12tv. INNOCtNT I(HE.:;TL· f?.:;TOR 

RuSY. REZNY·AI<CHITEC":' 
Jlz.. CL ...... R;~S,. Ct-tIC' ..... G.O 

Cesko-katoi. ~kola v osad~ Bi. Panny Marie Dobre Rady. 

Po Dem ustanoven byl v osade te farttrem P. Jan Hodyc, jenz tam piiso
bi! az do cervence roku 1900., kdy tezce onemoclle1 a musel se vzc1ati duchovni 
sprl:ivy. Po d10uhfr ch lltrapach zemfel dnc 4. srpna roku 1907. v Boerne v Texa-
8U, kde byl na leceni. 0 tomto velice nadanem lmezi, basllikn a spisovateli, je
muz zakerna nemoc brimiIa rozvinouti vsechny velike dn;evn] sily, zminime se 
ve stati, jednajici 0 litera tech cesko-americkS·ch. 

Po odchodu P. J. lIodyce prcvzaI prozatimne spravu one osady P. Vale
rian Havlovic, O.S.B. a pobyl v osade kr[ttce a sicc jen do 1istopadu roku 1900. 

Zac:Hkem listopadu zmineneho 1'0kn nstanOVl'l1 byl fararem v osade Panny 
:l\Iarie D. R. P. Josef Methodej Hynek, jenz po 6 1etcch pI'cvza1 Dovon osadu Bl. 
AncZky Ceske, kdez dosud pllsobi. Po nem sta1 se duchovnim spravccm vyse 
uvedene osady P. F. Vaiious a pal\: P. A. Keclik, O.S.B., kterS" fic111 osadll tu az 
do lcdna roku 1907., kdy staI se tam fararem P. Innocenc Kestl, mIady, ener-
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gický a nadšený praoovuík. Tento knz narodil se ve Fryovicích na Morav
roku 1878, Gymnasium studoval ve Val. ^leziíeí a bohosloví v Olomouci, kdež

byl dne 5. ervence roku 1903. na knze vysvcen. Hned na to byl kaplanem ve

Veselí nad Moravou, odkudž na vyzvání P. Jana Svozila odebral se do Ameriky,

vzav si dovolenou od olomouckého arcibiskupa na 5 let. Po píchodu svém

do Ameriky v íjnu r. 1906. byl 3 msíce kaplanem v Cleveland, odkudž pak

fará

P. INXOCENC KESTL,
osad Pamiy Marie Dobré Rady.

odešel do Chicaga, kdež mu byla odevzdána do správy osada Panny Marie D. R.

Osada Bl. Panny Marie D. R. každým rokem se vzmáhá, ovšem ne tak ry-

chle, jako novjší eské katol. osady v Chicagu a sice proto, že v ní nejsou katol.

echové tak soustedni jako je tomu v osadách jiných. Jsou katolití kraja-

né v této osad pomícháni mezi jinými národy a mnozí mají dosti daleko do ko-

stela a školy. V poslední dob byli k tomuto eskému kostelu pidleni též katol.

Slováci, bydlící v hranicích osady Bl. Panny Marie D. R.

Škola stará, již vystavl P. Jos. M. Hynek, již pro vzrstající poet dtí
nestaila, a proto bylo teba postavit školu novou, vtší ; náklad na ni inil

21,000 dollar. Ve školním roku 1909.—1910. navštvovalo eskou katol. osad-

ní školu 170 dtí, jež vyuuje 5 sester z ádu sv. Františka z Mihvaukee, "Wis.

V budov nové školy je prostranná osaduí dvorana s pkným jevištm.
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gicky a nadsenf praconlik. Tellto knez narodil se \'e Frycoyiclch na :Morave 
roku 1878. Gymnasiulll stndoval ve Val. ~rezii-ici a bohoslovi y Oloinouci, kdez 
byl dne 5. cervence roku 1003. na klleze vysvecen. lIned na to byl ka planem ve 
VeseH nad nroravou~ odkudz na vyzv3nl P. Jana Svozila odebral se do Ameriky, 
vzav si do\-olenou od ololllonckeho arcibisknpa na 5 let. Po pi-ichodu svem 
do Ameriky v Hjnu r. 1906, byl 3 meslce kaplanem y Clevelande, odkudz pak 

P. IXXOCENC KESTL, 
farar· y osade Panny ,Marie Dobre Rady. 

odesel do Chicaga. kdeZ lllU byla odevzdana do spr3vy osada Panny ~Iarie D. R. 
Osada Bl. Panny ~Iarie D.H.. lmzc1,fm rokem se yzm3ha, oysem ne tak ry

ehle, jako novejsi ceske katol. osad~' y Chicagn a sice proto. ze y nl nejsou katol. 
Cechoye tak soustl'edeni jako je tonl1l v osaclach jinf"ch. Jsout' katolictl kl'aja
ne v teto osade pomlcilani mezi jin,fmi naroc1y a m11oz1 maji closti daleko do ko
stela a skoly. Y posledni c10be 1Jyli k tomuto ceskemn kostelu prideleni tez katol. 
SloY3.ci, bydlici v hraniclch osady Bl. Panny ~Iarie D. R. 

Skola stara, jiz vystavel P. J08. )I. Hynek. jii pro vzrtlstajici pocet clefi 
nestacila, a proto bylo ti'eba postavit skoln noYon. yetsl; naklad na ni cinil 
21,000 dollariL \~ e skolnlm 1'oku 1909.-1910. navsteyovalo ceskon katol. osad
nl skaln 170 deti, jez vyncuje ;) sester Z I'cldn S,', Frantiska Z ~Iilwankee, Wis. 
V bndove nove ;kol~" je prostranna osadni dYOran3 S p~kn,fm jevistem. 

---------0---------
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Osada ssv. Cyrilla a Metliodje.

v íjnu r. 1891. splnomocnil dnes již zemelý arcibiskup Patriek A. Fee-

han P. Tomáše J. Bobala. aby založil sedmou eskou katolickou osadu ve mst
Chicagu.

P. TOMAS BOBAL,
fará osady ssv. Cyrilla a Methodje v Chicago, 111.

P. Tomáš J. Bobal se narodil 5. listopadu r. 1866, v Lužkovieíoh na Mora-
v. Chodil do národní školy v Želeehovicíeh, kamž Dužkoviee jsou pifaeny.
Odbyv nižší gymnasium v Perov, odebral se do Ameriky. E. 1883, vstoupil

do semináe sv. Františka u Mihvaukee, kdež dokoniv klassická studia, poal v
seminái Panny Marie v Baltimore studovati filosofii a bohosloví. 20, prosince

r, 1890. byl pak v Chicagu vysvcen na knze.
Tento knz, krátce po svém vysvcení, spravoval osadu sv. Jana Nepom.

a sice v dob, kdy P. František Bobal, fará téže osady a jeho bratr byl návšt-
vou ve staré vlasti. Byv tedy arcibiskupem splnomocnn, založil osadu ssv, Cy-
rilla a Methodje a již 14. listopadu r. 1891. zakoupil deset stavebních míst na
50, ulici a Hermitage ave.

V lét pak r. 1892. zaal stavt devný kostel, jenž byl vysvcen 9. íjna
téhož roku. Dne 28. dubna r. 1896. zaal stavt dm pro .školní sestry a školu,
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OSt1(la ssv. Cyrilla a Jletho<1eje. 
v Hjnu r. 1891. splnomocnil dnes jiz z_emrely arcibisknp Patrick A. Fee

han P. Tomase J. Bobala, aby zalozil seelmon ceskou katolickon osadu ve meste 
Chicagu. 

P. TO~IAs nOBAL, 
far:H osady 5S\'. Cyrilla a Methodeje v Chicago, IiI. 

P. Tomas J. Bobal se narodil 5. listopadu r. 1866. v Luzkovicich na 1\lora
ve. Chodil do narodni skoly v Zelechoviclch, kamz Lnzkovice jsou prifareny. 
Odbyv nizsi gymnasium v Prerove, odebral se do Ameriky. R. 1883. vstoupil 
do seminare sv. Frantiska n Milwankee, kc1cZ c1okonciv klassicka stndia, pocal v 
seminafi Panny ~Iarie v Baltimore stl1c1oYati filosofii a bohoslod. 20. prosince 
r. 1890. byl pal\: v Chicagu vysveccn na knezc. 

Tento lmez, kratce po syem vysvcceni, sprayoval osac1u sv. Jana Nepom. 
a siee v dobe, kdy P. Frantisek Bobal, farM' teze osady a jeho bratr byl mlvste
yOU ve stare vlasti. Byv tedy arcibisknpem splnomoenen, zalozil osadu ssv. Cy
rilla a l\Iethodeje a jiz 14. listopac1u r. 1891. zakollpil <leset stavebnich mist na 
50. ulici a Hermitage ave. 

V lete pal\: r. 1892. zaeal stavet c1reveny kostel, jcnz byl vysvecen 9. Hjna 
tehoz roku. Dne 28. dnbna r. 1896. zacal stavet dum pro skolnf sestry a skolu, 
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která byla 6. záí téhož roku opatem ndp. Nepomukem Jaegrem, O.S.B., vysv-
cena. Je to pkná dvoupatrová budova cihelná, v níž jsou dv školní svtnice

a píbytek pro školní sestry. V druhém poschodí kostelní budovy jsou pak 4

školní svtnice,

V osadní škole zaalo se vyuovat ve tvrtek, dne 22. záí r. 1892.

Uitelem tehdy byl Miloš Sluneko, rodák ze Strunkovic, v echách. Tento

vyuoval ve škole po ti školní roky a pak odebral se na osadu sv. Václava v
Allegheny, Pa.

Fara, škola s klášterem a kostel v osad ssv. Cyrilla a Methodje
v Chicago, 111.

Po nm nastoupil František B. Brom, a to v záí r. 1895. Tento vyuoval
jeden rok samostatn. Eoku 1896. ujaly se vyuování v osadní škole ct. sestry

z ádu sv. Františka, z Joliet, 111. Zaalo se vyuovat ve tech tídách; uitel

Brom vjTioval v jedné z nich.

František B. Brom, jenž se narodil 11. ervence r. 1872. v Chicagu, byl

zárove notáem a pozemkovým jednatelem. Tento uitel pro nával jiné práce

vzdal se uitelství r. 1903 Škola se zvtšovala a rozšiovala. Z poátku (od

r. 1892.—1896.) se vyuovalo pouze v jedné školní svtnici, roku 1896. zaalo

se vyuovat ve tech svtnicích, v kvtnu r. 1900. ve tyech, v listopadu r.

1902. v pti a v záí r. 1905. v šesti školních svtnicích. Ve školním roce, jenž

se skonil na konci ervna r. 1910., sestry z ádu sv. Františka v šesti svtni-

cích vyuoval}' 360 dtí.

Prvním varhaníkem v osad ssv. Cyrilla a ]Methodje byl Miloslav SIu-
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ktera byla 6. zarl tehoz roku opatelll ndp. Nepolllukcm Jaegrem, O.S.B., vysve
cena. Je to pelma dYoupatroY<1. budoya cihellla, Y nii jsou dve skollli svetnice 
a prlbytek pro skollli sestry. V druhem poschodi kostelni budovy jsou pak 4 
skollli svetllice. 

V osadlli skole zacalo se vyucoyat ve (;tvrtek, due 22. zafi r. 1892. 
Ucitelelll tehdr byl lVIilos Slunecko, rodak ze Strunkovic, v Cecbach. Tento 
vyncoval ve skole po Hi skolnl roky a pak odebral se 11a osadu sv. Vaclava v 
Allegheny, Pa. 

Fara, skola s khi.~terem a lwstel Y osade· SSY. Cyrilla a Methodeje 
Y Chicago, Ill. 

Po nem nastoupil Frantisek B. Brom, a to v zafi r. 1895. Tento vyucoval 
jeden rok samostatne. Rokll 1896. lljal~- se '-;;l1covani v osadni skole ct. sestry 
z fadu sv. Frantiska, z Joliet, Ill. Zacala se vYllcovat ve trech tfiditch; llcitel 
BroID vyucoval v jedne Z 11i('h. 

Frantisek B. Brolll, jenz se narodil 14:. ceryence r. 1872. v Chicagu, byl 
zaroven nohlrem a pozemkovym jec1natelem. Tento l1citel pro 11<lval jine prace 
vzdal se llcitelstvl r. 1903 Skola se zvetsovala a rozsi['ovala. Z pocatku (od 
r. 1892.-1896.) se vyncovalo pouze v jednc skolni svetnici, rokn 1896. zacalo 
se vyucovat ve tfech svetnicich, v kve tnn r. 1900. ve Ct~-rech, Y listopadu r. 
1902. v peti a v zarl r. 1905. \' sesti skolnlch svetnicich. Ve skolnilll roce, jenz 
se skoncil na konci cel'vna r. 1910., sestry z fitdu sv. Fl'antiska y sesti svetni
clch vyucovaly 360 deti. 

Prvnlm varhanikelll Y osade ssv. Cyrilla a ~rethodeje byl ~Iiloslav Slu-



650 Djiny echv Amerických.

neko; pak hrála na varhany si. Marie Vilímova, a od záí r. 1897. vystídal
ji František B. Brom.

Pro nový velký kostel ponecháno místo na rohu 50. ul. a Hermitage ave.,

mící 88 pi 125 stevících. Nákres a plány pro nový kostel zhotovil chicažský
architekt Josef Molitor, jenž jest odborníkem v církevním stavitelství. Nový
kostel bude v rozmru 70 stop šíky pi 125 stopách délky. Bude v nm 1050
sedadel. Kostelní vž pnouti se bude do výše 160 stop.

Budoucí nový chrám PánS ssv. Cyrilla a Methodje v osad téhož jmrna
v Chicago, 111.

Od poátku osady bylo v ní 30 rozliných spolk založeno, z nichž nej-

staršími jsou: spolek ssv. Cyrilla a Methodje a spolek rytí sv. Martina.

V pítomné dob jsou v uvedené osad tyto esko-katol. spolky:

1. Spolek ssv. Cyrilla a Methodje . 139.

2. Spolek sv. Jiijí . 191.

3. Spolek sv. Ondeje ís. 242.

4. Katolický Dlník, odvtví sv. Josefa . 107.

5. Katolití lesníci sv. Theodora . 865.

6. Katol. lesníci dvoru "Enjílewood" pod záštitou sv. Františka . 1009.

7. Vojenští vysloužilci zbrojmistra Josefa Filipovie, II. setnina.

8. Vojenští vysloužilci zbrojmistra Ludvíka Benedeka, I. setnina.
', 9. • Rytíi sv. ^Martina ís. 187.

10. Rytíi sv. Václava . 228.

11. Kadeti sv. Jií ís. 267.

12. Sokol "Boivoj" ís. 7. pod záštitou sv. Jindicha.
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necko; pak hrftla na varhany s1. lUarie Vilimova, a od Zl:1rl r. 1897. vystHdal 
ji Frantisek B. Brom. 

Pro noyS' velky kostel ponechano misto na rohu 50. uI. a Hermitage ave., 
merlel SS pH 125 stfevicich. Nakres a pI any pro novy kostel zhotovil chicazsky 
architekt. Josef l\folitor, jenz jest odbornlkem v cirkevnlm staviteIstvi. Novy 
kostel. bude y rozmern 70 stop sii'ky pH 125 stopach delky. Bude v nem 1050 
sedadeI. Kostelnl vez pnouti se bude do vyse 160 stop, 

BudoUcl noyy clmlm Pllne ssv. C~"rilla a Methollejc \" osade tchoz jmrna 
v Chicago, Ill. 

Od pocatkn osady hy10 v 11i :30 rozIicn~'dl spolki'l zalozeno, z niehz nej
star;:;imi json: spolck loiS\'. Cyrilla a ~Iethode.ie a ~polek l'ytii"fl SY. :\lartina. 

Y pHtolllne dohe jSOll v llvedene osade tyto resko-katol. ~polk~': 
I. 
.) 

3. 
4. 
0). 

6. 
7. 
s . 
f) . 

10. 
II. 
12. 

Spolek SSY. Cyrilla a ~I ethodejc C. 1 ~10. 
Spole1\: SY •• Jilji c. 1!J1. 
Spolck SY. Onlll'cjc CIS. 24~. 

Katolickf' Dl·lnik, otlYetYi SY .• Josefa c. 107. 
Katolicti lcsniei S\'. Theodora e. 865. 
Kato1. lesllici lh'onl "Ellgle"'ood" pod z{lstitOIl S\'. Fralltiska c. 1009. 
Y ojenstl vyslonzil ci zbrojmistra .10sefa Filipovicc, 11. setnina. 
Yojensti vyslollzilci zhroj\lli~tl'a Llllh-ika BCllcdcka~ 1. setnilla. 

. R~·tiri sv. :\Iartina. cis. 187. 
Rytii'i SY. Vii('Iava c. 228. 
Kadeti S\' .• Jiri CIS. 267. 
Sokol "Bofi\'oj" CIS. 7. pod zastiton SY. Jinc1fieha. 
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13. Mládenecké oddlení sp. ssv. Cyrilla a Methodje.

14. Mládenecké oddlení sp. sv. Jiljí.

15. Mládenecké oddlení rytí sv. Václava.

16. Spolek sv. Moniky . 31.

17. Spolek Zasnoubení Panny Marie . 34.

18. Spolek sv. Lndmily c. 121.

19. Spolek sv. Julie . 132.

20. Panenský spolek sv. Cecilie . 10.

21. Panenský spolek sv. Rženy . 45.

22. Katolické lesnice sv. Boženy . 310.

23. Katolické lesnice sv. Hermíny . 319.

24. Katolické lesnice sv. Ducha . 484.

25. Katolické lesnice sv. Milady . 702.

26. Katolické lesnice bi. Anežky eské . 751.

27. Oltání spolek "Sedmibolestné Rodiky Boží.

28. Ministrantský spolek ssv. Andl strážných.

29. Chorální sbor sv. Cyrilla.

30. Pvecko-dramatický sbor "Svatopluk Cech."

Spolky tyto velice pispívaly ku vývoji osady, která vzkvétá pod zášti-

tou slovanských apoštol ssv. Cyrilla a Methodje a pod obezetnou správou

svého horlivého duchovního správce.

Osada Blah. Panny Marie Lunrdské.

Djiny této, pomrn mladé, eské katol. obce v Chicagu jsou:

Roku 1888. byla ást' pozemkového majetku na západní stran msta

—

známá nyní pod jménem "Merigold" nebo "Nového Tábora"—rozdlena na sta-

veništ a prodávána firmou W. A. Merigold a spol. esk3'm jednatelem této

firmy byl Frant. Vokoun, jenž rozprodal vtší ást' tch-
to staveniš nejvíce Cechm z osad sv. Václava a sv. Pro-
kopa. Firma W. A. Merigold a spol. darovala pak pro
eský kostel, školu a faru ti stavební místa na 42. ave.

a západní 15. ulici. O založení eské katol, osady poal
se pak starati spolek sv. Františka Serafinského, patící

k I. U. J., založený v eské Plzni a to tím, že každý jeho

len koupil si v onch místech pozemek, na nmž mínil

pozdji vystavt si domov. Se stavbou kostela, pod do-

zorem P. J, N. Jaegra, O.S.B., zapoato v srpnu roku

1892. a 22. íjna téhož roku byl kostel, v jehož pízemí
byla škola, vysvcen a školní vyuování uitelem Aug.
Fr. Sobotkou zahájeno. Uitel Aug. Fr. Sobotka se na-

rodil 10. srpna r. 1859, v Poln u N. Brodu. Vystudovav
nižší gymnasium v Olomouci, odebral se na c. k. uitel-

FR. VOKOUN. ský ústav do Opavy. Byl pak 7 let v echách uitelem.

Do Ameriky a to do St. Paul v Minnesot pijel r. 1884. a úinkoval tam 4 roky
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13. ~lladenecke oddelenl sp. ssv. Cyrilla a ~Iethodeje. 
14. Mhldenecke oddeleni sp. sv. Jilji. 
15. Mlac1enecke oddeleni rytiru sv. Vaclava. 
16. Spolek sv. ~Ioniky c. 31. 
17. Spolek Zasno.nbenl Panny Marie c. 34. 
18. Spolek sv. Luclmily c. 121. 
19. Spolek sv. Julie c. 132. 
20. Panensky spolek sv. Cecilie c. 10. 
21. Punensky spolek sv. Ruzeny c. 45. 
22. Katolicke lesnice sv. Bozeny e. 310. 
23. Katolicke lesnice sv. I-Ierllliny c. 319. 
24. Katolicke lesnice sv. Ducha c. 484. 
25. Katolicke lesnice sv. l\Iilady c. 702. 
26. Katolicke lesnice bI. Anezky Ceske e. 751. 
27. Oltitrni spolek "'Sedmibolestne Rodicky BozL 
28. Ministrantsky spolek ssv. AndHll straznYch. 
29. ChoraIni sbor sv. Cyrilla. 
30. Pevecko-dralllaticky sbor "Svatopluk Cech." 

Spolky tyto velice pl-ispiyaly kn v)'voji osady, ktenl vzkveHl pod zasti~ 
tou slovansh:$rch apostoh1 ssv. Cyrilla a l\Iethoc1eje a pod obezl'etnou spravou 
sveho horlivebo cluchovniho spravce. . 

---------0---------
Osada Blab. PallllY ~Iarie Lonr(lske. 

Dejiny teto, pomerne mlade, ceske katol. obce v Cbicagu jsou: 
Rokn 1888. byla east' pozemkoveho majetku na zapadni strane lllesta

znama nyni pod jmenem "~lerigold" nebo "Noveho Tabora"-rozdelena na sta
veniste a prochlvana firlllou "V. A. l\ierigold aspol. CeskSTlll jednatelem teto 

firmy byl Frant. Vokoun, jenz rozproc1al vets} cast' tech
to stavenist' nejvice Cechum z osad sv. Vaclava a sv. Pro
kopa. Firma W. A. :l\Ierigold aspol. darovala pak pro 
eesky kostel, skoln a faru 1fi stavebni' mista na 42. ave. 
a zapadni 15. nlici. 0 zalozenl ceske katol. osady poeal 
sc pak starati spolek sv. Frantiska Serafinskeho, patrici 
k I. U. J .. zalozeny v eeske Plzni a to tim, ze kazdy jeho 
cHen koupil si v onech mistech pozemek, na nemz minil 
pozdeji vystavet si domov. Se sta vbon kostela, pod do
zorem P. J. N. Jaegra., O.S.B., zapocato v srpnu roku 
1892. a 22. Hjna' tehoz roku byl kostel, v jehoz pfizemi 
byla skola, vysvecen a sko]ni vyucovani ucitelelll Aug. 
Fr. Sobotkou zah{ljeno. Veitel Aug. Fl'. Sobotka se na
rodil 10. srpna r. 1859. v Polne u N. Brodu. Vystudovav 
nizs! gymnasinm v Olomonci, odebral se na c. k. ucitel-

FR. VOKOUN. sk~' i'tstav do Opayy. Byl pak 7 let v Ceclulch ucitelem. 
Do Ameriky a to do St. Paul v Minnesote pfijel r. 1884. a ucinkoval tam 4 roky 
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pi osad sv. Stanislava. Od roku 1888. až do roku 1892. byl uitelem na eské
katol. škole v La Grosse ve Wisconsinu

;
po té stal se uitelem v osad Bl. Panny

Marie Lourdské.

Prvním duchovním správcem zmínné osady byl P. J. N. Jaeger, O.S.B,

Po nm spravoval osadu tu P. Prokop Neual, O.S.B, a nástupcem jeho stali se

:

P. Anastás ebec, O.S.B, a P. Leonard Gerl, O.S.B.

V prosinci roku 1896. pešla však správa této osady do rukou dnes již ze-

melého knze P. Josefa Oenáška.
Oblíbený tento knz se narodil 14. ledna r. 1867. na lesním panství Ruká-

vekém u Milevska, kde otec jeho byl lesním knížete Karla ze Schwarzenberg.
Do Chicaga pijel r. 1882. Vstoupil do eské kolleje sv. Prokopa a po odbytých
klassických studiích odebral se do knžského semináe St. Francis, (sv. Franti-

ška) u Milwaukee. Ukoniv theologická studia, byl dne 21. ervna r. 1896. vy-

svcen na knze. Byl on prvním knzem, jenž chodil do kolleje sv. Prokopa.

P. -I.AX IIODVC.

Za jeho správy vystavna z jara roku 1897. v osad Panny Marie Lourd-

ské farní budova a esko-katol. škola za 19,000 dollar roku 1905., kdy tento hor-

livý knz, vzácný muž a vzorný vlastenec pedasn dne 27. ledna zemel, spra-

vovav zmínnou osadu po 8 let.

Brzy po smrti tohoto knze bjl arcibiskupem chieažskýra ustanoven správ-

cem osady Bl. Panny iMarie Lourdské P. Jan Hodyc, který však v osad nepobyl

déle jednoho roku a zemel r, 1906.. jak jsme již díve uvedli.

652 .Dejiny Oechuv Amerlckych. 
------------------------- - ---- ------------------------
pn osade sv. Stanislava. Od rokn 1888. ai do roku 1892. byl ucitelem na ceske 
katol. skole v La Crosse ve 'Visconsinu; po te stal se ucitclcl1l v osade Bl. Panny 
Marie Lourdske. 

Prvnim duchovnim spriivcem zmlnene osady byl P. J. N. Jaeger, O.S.B. 
Po n.em spravoval osadll tu P. Prokop NeuZil, O.S.B. a nastupcem jeho stali se: 
P. Anastas Rebec, O.S.B. a P. Leonard Gerl, O.S.B. 

V prosinci roku 1896. pi"esla vsak sprava teto osady do rukou dnes jiz ze
mreMho kneze P. Josefa Ocenaska. 

Oblibeny tento lmez se IJarodil ] 4. ledna r. 1867. na lesnim panstvi Ruka
veckern u l\Iilevska, kde otec jeho byl lesnim knizetc Karla ze Schwarzenbergu. 
Do Ohicaga prijel T. 1882. Vstollpil do c(lske kolleje sv. Prokopa a 'po odbytych 
klassickych studiich odebral se do lmezskeho seminare St. Francis, (sv. Franti
ska) u l\1:ilwaukee. Ukoneiv theologicka studia, byl dne 21. cervna r. 1896. vy
svecen na kneze. Bylt' on prvnim knezem, jenz chodil do kolleje sv. Prokopa. 

: . 

P . .lAX IIU I> YC'. 

Za jeho Spray)' vystavcna z jara rokll 1807. v osade Panny )f3.rie Lourd
ske farni budova a ccsko-katol. skola Z11 19.000 dollaI'll rokll 1905., kdy tento hor
livy knez, vzacny lllllZ a vzorn~r vlastenec predeasnc due 27. ledlla zemrel, spra
vovav zminenou osaclu po 8 lct. 

Brzy po smrti tohoto lmezc byl arcihiskupelll chieaiskym ustanoven sprav
cern osady BI. Panny )farie LOllrdske P. Jan Hodyc, ktrl'Y v~ak v osade nepobyl 
dele jednoho roInl a zcml'e! r. 1906., jHk jSlllc .iii dr-h'e uvcdli. 
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P. Jan Hodyc narodil se dne 17. ledna roku 1863. v Lochenitích u Králové
Hradce, kde vychodil obecnou školu. Gymnasijní studia konal ve chlapeckém
seminái Borromaeu v Hradci Králové, kde podrobil se maturitní zkoušce v r.
1885. V seminái v Churu ve Švýcaích studoval s eskými bohoslovci • Em.
Ant. Bouškou, Janem Š. Brožem, zesnulým Jos. Koutkem, Janem Vránkem a

P. ALOIS MERGL,
fará osady BI. Panny Marie Lourdské,

Fr. Vrbou. S nimi vysvcen byl dne 14. ervence r. 1889. v Churu pro dioecesi
omažskou. První mši sv. sloužil ve své rodné obci, naež po krátkém pobytu
odebral se na své psobišt v Americe, do Omahy. Do íjna téhož roku zstal
kaplanem uP. V. oky. Odtud dojíždl do Heun, Dodge, do Tábora a do Ra-
venny. V íjnu stal se samostatným ducho\Tiím správcem v Heun, Nebr. Po 5
letech pesazen byl do Grand Island, odkudž dosluhoval do Ravénny. Odtud

Jan Habenlcht. — Djiny echv Amer.
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P. Jan Hodyc narodil se dne 17. ledna roku 1863. v Locheni(:Jch u Kra;love 
Bradee, kde vychodil obecnou skoln. Gymnasijnl stlldia konal ve chlapeckem 
seminal'i Borromaeu y Hradci KraIov8, kde podrobil se matllritnl zkousce v r. 
1885. V seminafi v Chllnl ve Sv)'cafich studoval s ceskymi bohoslovci: Em. 
Ant. Bouskoll, Janem St'. Brozell, zesnulym Jos. Koutkem, Janem Vra.nkem a 

P. AIOIS MERGL, 
farar· osady Bl. Panny Marie Lourdsl,c, 

Fr. Vrbou. S nimi vysvecen byl dne 14. cervence r. 1889. v Churu pro dioecesi 
omazskou. Prvnl msi sv. slouzil ve sye rodne obci, nacez po kratkem pobytu 
odebral se na s'Ve Pllsobiste v Americe, do Omahy. Do fijna. tehoz roku zustal 
kaplanem u P. V. (Joky. Odtud dojiZdel do Heun, Dodge, do Tftbora a do Ra
venny. V fijnu stal se samostatnym duchovnim ·sprav·cem v Heun, Nebr. Po 5 
leteeh presazen byl do Grand Island, odkudz dosluhoval do Ra venny. Odtud 

Jan Habenicht. - D6jiny Cechflv Amer. 
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pesthoval se do South Omahy, kde postavil nynjší kostel Nanebevzetí Panny

Marie za $3000. Opustiv dioecesi omažskou odebral se do Milwaukee a odtud

do Chicaga.

Dne 18. bezna r. 1906. ustanovil chicažský arcibiskup Quigiey nynjšího

správce osady, P. Aloise Mergla, jehož životopisná data jsou tato

:

Narodil se r. 1871. ve Vysokém Mýt v echách. Tamtéž absolvoval

gymnasium. Studia bohoslovná konal ve Vídni 3 roky a v Celovci (v Koruta-

nech) jeden rok. Na knze byl vysvcen v Green Bay, ve Wisconsinu r. 1901.

Po maturit byl nkolik rok uitelem na obecných školách na Morav,
v okresu Hustopefském, odkudž toulia po vyšším vzdlání vedla jej do Vídn.

Z dioecese Grreenbayské odešel na zaátku r. 1906. do Chicaga.

Zde snažil se s^'domit o slušné upravení osadníiio majetku, a zárove

pi tom o uplácení velkého osadního dluhu.—Školu postavil na jedin piro-

zený základ zavedením do ní jako uitelek eských sester z ádu sv. Benedikta

v Chicagu. Založil v osad školu pveckou a opatil ji hojným archivem hu-

debním. Obtavostí horlivých osadník zaopatil do kostela krásná mešní rou-

cha, a eo nejdíve mají pijít do kostela dva menší oltáe a malé, ale krásné var-

hany píšalové. Zakoupil též ješt jednou tolik pozemk, eo jich osada má na-

proti njTijšímu majetku, a s nkterými prozíravými osadníky pracuje pro stav-

bu osadní dvorany a spolkového domu, jako nutného spoleenského stediska

osady.

Od srpna r. 1909. vydává "Osadní Vstník." sešit to, který vychází pravi-

deln druhou nedli každého msíce.

Po založení osady Bl. Panny ]\Iarie Lourdské, povstaly v nedávné dob
opt dv esko-katol. osady a sice Blahosl. Anežky eské a "Maria Cell" v Oak
parku, o nichž v dalších statích pojednáme.

Tím poet eskj^ch osad v Chicagu není zakonen. Pravdpodobn bude

tam v budoucnosti založeno ješt nkolik eských osad, nebo Chicago se ob-

rovskými kroky zvtšuje, a v tomto vzrstu iní eští vysthovalei ze starších

osad silný pedvoj. Nemajíce záliby v hluných obchodních ástech msta a tou-

žíce naopak po klidnjším píbytku a po vlastním majetku, sthují se rádi na no-

v otevené ásti na západ msta,- kde lze obdržeti laciné stavební místo, a kde lze

lacino ze deva stavt domov.

O tomto sthování byla zmínka uinna již v djinách jiných eských ka-

tol. osad chicažských. a to jest initelem v jejich poátku i ostatním život nej-

mocnjším. Sthování do osady Bl. Panny Marie Lourdské pak vyznamenává se

tou zvláštností, že trvá již pes dvacet let. ale je velmi pozvolné a dosud ješt

není ukoneno. Vždy asi za 4 roky lze pozorovati jakousi zmnu. Tak trvalo to

4 roky, než byl v osad té postaven kostel, a to ješt bylo obyvatelstvo, zvláš
"ke kostelu" slabé, asi 70 rodin, tak jako na malé venkovské osad. Trvalo to

další 4 roky co dosluhovali do osady Bl. Panny Marie Lourdské knží z ádu sv.

Benedikta, a než byla vystavna fara. Za další 4 roky pozorována nutnost' nové

školy, jejíž stavba však odložena, a teprve po dalších tyech letech vystavna
zdná škola. V pítomné dob pak, zase po tyech letech, pomýšlí se na stavbu

osadní dvorany, a dá se oekávati další píliv obyvatelstva. 40 akr pozemk
naproti kostelu, které posud ležely ladem, bylo r. 1909. rozmeno na stavební

místa, a nyní se rozprodávají.
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prestehoval se do South Omahy, kde posta viI nynejsi kostel Nanebevzeti Panny 
}.Iarie za $3000. Opustiv dioecesi omazskou odebral se do Milwaukee a odtud 
do Chieaga. 

Dne 18. brezna r. 1906. ustanovil ehieazskSr areibiskup Quigley nynejsiho 
spravee osady, P. Aloise lVIergla, jehoz ziyotopiswi data jsou tato: " 

~arodil se r. 1871. ve Vysokem l\ISrte v Ce,ehaeh. Tamtez absolvoval 
gymnasium. Stndia bohoslovna konal ve Viclni 3 roky a v Celovei (v Koruta
nech) jedell rok. Xa kneze byl vysvecen v Green Bay, ve ,Visconsinll r. 1901. 

Po maturite byl nekolik roku ueitelem na obeenyeh sko:laeh na :l\Iorave, 
v okresu HustopE:!cskem, odkudz tonl1a po vyssim vzdelani vedla jej do Vidne. 
Z dioeeese Greenbayske odesel na zacatkn r. 1906. do Chieaga. 

Zde snazil se s'Vedom:ite 0 slnsne upraveni osaclnrno majetku, a zaroven 
pH tom 0 upl{i,ceni velkeho osadniho dIuhu.-Skoln posta viI na jedine priro
zeny zaklad zavedenim do ni jako ncitelek ceskS-eh sester z fadu sv. Benedikta 
v Chicagu. Zalozil v osade skolu peveckou a opatfil ji hojnS"l1l archivern hu
debniln. Obetavostl horlivf-ch osadniku zaopatfil do kostela knlsna mesni rou
eha, a co nejdfive rnaji prijit do kostela dya menS1 oltare a male, ale krasne var
hany pist'alove. Zakonpil tez jeste jednou tolik pozemk1\ co jieh osada rna na
proti nynejs1rnu majethl1, a s nekterfmi prozirayS-mi osadniky pracuje pro stav
bu osadni chorany a spolkoveho dOll1u, jako nutnellO spolecenskeho strediska 
osady. 

Od srpna r. 1909. vyclava "Osadni Vestnik" ~esit to, ktery vyehazi pravi
delne druh'JU nedeli kazdeho mesiee. 

Po zalozeni osady Bl. Panny :Jlarie Lourclske. povstal~" v nedfivne dobe 
opet dve cesko-katol. osady a siee Blahosl. AnezkJ- Ceske ~ ":Jlaria Cell" v Oak 
parku, 0 niehz v dalsich statieh pojednarne. 

'Tim pocet ceskSreh osad v Chieagu neni zakoncen. Pravdepodobne bude 
tam v budouenosti zalozeno jeste nekolik ceskych osad, nebot' Chieago se ob
rovskymi kroky zvetsnje, a v tomto YZr(lstu cini eestl vystehovalci ze starsieh 
osad silnypredvoj. Nemajice zaliby v hlucnych obehodnieh castech mesta a tou
zice naopak po klidnejsim pribytku a po vlastnil11 majetkn, stehnji se radi na no
ve oteY-rene casti na zapaclmesta,. kde lze obddeti lacine sta yebni misto, a kde lze 
lacino 'ze dreva stavet domov. 

o tomto stehovani byla zminka ncinena jiz v clejimieh jinych ceskych ka
tol. osac1 ehicazskfreh. a to jest cinitelern v jejieh pocatku i ostatnim zivote nej
mocnejsim. Stehova,~i do osady Bl. Panny l\larie Lourc1ske pak vyznamenava se 
tou zvlastnosti, ze tn-a jiz pres dvacet let. ale je velmi pozyolne a dosud jeste 
nen1 ukonceno. Vzdy asi za 4 roky lze pozorovati jakousi zmenn. Tak trvalo to 
4 roky, nez byl v osade te postaven kostel, a to jeste bylo obyvatelstvo, zvlast' 
like kostelu" slube, asi 70 rodin, tak jako na male venkovske osade. Trvalo to 
daISi 4 roky co dosluhovali do osady BL Panny ~Iarie Lourdske knezi z rac1u sv. 
Benedikta., a nez byla vystavena fara. Za daISi 4 roky pozorovana nutnost' nove 
skoly, jejiz stayba vsak odlozena, a teprye po dalsieh etyrech letech vystavena 
zdena skola. V pHtomne dobe pak, zase po ctyreeh leteeh, pomysli se na stavbu 
osadni dvorany, a da se oeekavati dalsl pHliv obyvatelstva .. 40 akru pozemkU. 
naproti kosteIu, ktere posud lezely ladem, bylo r. 1909. rozmereno na stavebni 
mlsta. a n~rni se rozprodavajL 



Fara v osad Blahoslavené Panny Marie Lourdské.

J. 

Fara v osade Blahoslavene Panny ~Iarie Lourdskc. 
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Toto sthování, a pak pomry spolkové jsou nejmocnjšími initely v
utváení se osud eské katol. osady v Chicagu.

Jako jednotlivci získali si zásluh o jmenovanou osadu : pan Fr. Vokoun^
jemuž patí zásluha o zbudování kostela, ád eských benediktin, jenž se osady

P. JOSEF OENÁŠEK,
bývalý fará osady Bl Panny Marie Lourdské

ujal do té doby, než by obdržela vlastního duchovního správce, dobí osadníci,
jejichž jména najdeme každoron v osadní knize (Výroní zpráva a Památník),
jakož i správcové osady, kteí zajisté vždy inili co mohli nejlepšího. Z vylíe-
ných pomr lze lehko poznati, že práce na jedmého knze na eské osad cM-

Stdt lllhlOis . 

Toto stehoYanl, a pak pomery spolko\'e jsou nejmocnejsimi einitely v 
utvareni .se OSUdl1 ceske kato1. osady y Chicagu. 

J ako jednotli\'ci ziskali si zasluh 0 jmenoyanou osaclu: pan Fr. Yokoun,. 
jemuz patri zaslnha 0 zbudoyanl kostela, i'ad ceskych benecliktiniL jenz se osady 

P. JOSF.F OCE~ASEK, 
byvaly farat· osady Bl Panny Marie Lourdske 

ujal do te doby, nez by obddela Ylastniho duchoyniho spra\'ce, dobI'} osadnid, 
jejichz jmena najdeme kazdorocne V osadni knitze (V$-rocni zpraya a Pamatnik), 
jakoz i spraycove osady, kteri zajiste yzdy cinili co mohli nejlepsiho. Z yylice
nych pOmerll lze lehko poznati, ze prace na jedineho kneze na ceske osade chi-
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cažské složená, je píliš mnohostranná, a není divu, že mnozí z nich pedasn
klesají v hrob.

Spolkový život v osad Bl. Panny Marie Loiirdské zapoal spolky eský-
mi katolickými, ale brzo nabyly rozhodné pevahy Lesníci a Lesnice.

Osadní duchovní správce, P. Alois Mergl, sám piln pracoval na utvoení

se nkolika spolk eských, a to sv. Josefa . 300. I. U. J. s mládeneckým oddle-
ním, a sp. Zjevení Panny Marie . 130. . K. Ústední Jednoty Žen Amer. s pa-

nenským oddlením pod ochranou Panny Orleánské.

Jelikož píchozí noví OLadníci z jiných osad nepidávají se vždy ke spol-

km osadním, ale rádi zstávají u spolk na osad, odkud pišli, je nutno spojiti

síly tyto jiným zpsobem. Tak nejnovji utvoen klub osadník a spolek paní

a dívek za úelem postavení a udržování osadní dvorany a spoleenského života.

Další spolky, pro osadní úely utvoené, jsou

:

Beseda, smíšený sbor, založen roku 1908. pro zpv chrámový a pi osad-

ních slavnostech. Téhož roku uspoádáno vyuování zpvu soustavn. V osad
je též panenský sbor pvecký a sbor chlapecký, kterýž zpívá po gregoriánsku, a

to velmi pkn. editelem kru od r. 1909 .je Jan Sahula, rodák ze Skute,

bratr mladého eského knze-spisovatele, Jiího Sahuly.

Pro podporu chudých založen je na osad spolek sv. Vincence Paulánské-

iio, po Novém Roce 1910.

Nejposlednji utvoen v osad sbor Katol. Sokola, tak, jako v osadách sv.

Prokopa, sv. Cyrilla a Methodje a Blahoslavené Anežky eské. Jest postaven

pod ochranu sv. Vojtcha.

Ani spolky ist náboženské nejsou na osad zanedbány. Jsou zde ze star-

ších dob: Ržencový spolek ("živého ržence"), Bratrstvo Božského Srdce Pán,
BratrstA'^0 k útše duší v oistci, sv. Rodiny a nejnovji Apoštolát modlitby.

Osada Bl. Panny Marie Lourdské má ped sebou ješt skvlou budouc-

nost', a jist ádn vyplní svj úkol mezi eským obyvatelstvem v Chicagu.

—

OSADA BLAHOSLAVENÉ ANEŽKY ESKÉ.

Dne 4. února r. 1904. uložil chieažský arcibiskup J. E. Quigley P. Frant.

Vaousovi, tehdejšímu kaplanovi u sv. Ludmily v Chicagu, aby založil novou e-
skou katolickou osadu západn od osady sv. Ludmily, ve kterýchžto místech, dle

adání, žilo na 150 katolických rodin, které však mly daleko do kostela sv. Lud-

mily.

P. František Vaous narodil se v Komárov 2. ervence r. 1873. Gymna-
sium a bohosloví studoval v es. Budjovicích, kdež byl vysvcen r. 1897. Na
vyzvání vdp. J. ^Molitora pijel v kvtnu r. 1903. do Chicaga a ml jíti na sloven-

skou osadu v Joliet. Protože se však & píjezdem opozdil, bylo to místo zatím ob-

sazeno. Bj-l tedy u sv. Ludmily kaplanem a v únoru r. 1904. ml zakládati novou

eskou osadu, pi emž po ti msíce spravoval slovinskou osadu sv. Štpána na

Lincoln ulici a 22. Plaee.

V srpnu r. 1905. onemocnl hlavnikou a odtud pak stále postonával, až

následujícího roku byl nucen osady se vzdáti. Pobyl rok v sanitariu v Róme

658 .Dejiny Oeclt1.lV Americkyclt. 

caZske sIozena, je pr.ilis mnohostranna, a neni din1, ze lllnozi z nich predcasne 
klesajl v hrob. 

Spolkovy 'Z1VOt v osade Bl. Panny l\Iarie LOlu'dske zapocal spolky cesky
mi katolickS'mi, ale brzo nabylyrozhodne 'prevahy Lesnici a Lesnice. 

Osaclnl cluchovnl spra,Yce, P. Alois :Jlergl, S1:1111 pilne pracoval na utvoreni 
se nekolika spoIku ceskS'ch, a to S\'. Josefa c. 300. I. U. J. s mladeneckfm oddele
nim, asp. Zjeveni Panny :Jlarie c. 130. G. K. Ustrednl J ednoty Zen Amer. s pa
nenskSrm oddelenlm pod ochranou Panny Orleanske. 

J elikoz pHchozl novi osadnici z jinych osad nepridavaji se 'ddy ke spoI
kum osadni111, ale raeli z11sta vaji n spolkf1 na osade, bdkudprisli, je nutno spojiti 
siIy tyto jinfrm zpusobem. Tak nejnoveji utvoren klub osadnik11 a spolek palli 
a divek za ucelem postavenl a uddovani osadni dvorany a spoleeenskeho zivota. 

Dalsi spolky, pro osadni neely utvorene, jsou: 
Beseda, smiSeny sbor, zalozen roku 1908. pro zpev chramoyy a pri osad

nich slavnostech. Tehoz roku usporadano vyU'cova,ni zpevu soustavne. V osade 
je tez panensky sbor pevecky a sbor chlapecky, kterfrz zpiva 'po gregoriansku, a 
to velmi pekne. ,Reditelem kf1ru oel r. 1909 .je Jan Sahula, rodak ze Skutce, 
bratr mladeho ceskeho kneze-spisovatele, JiHho Sahuly. 

Pro podporu chudych zalozen je na osade spolek sv. Vincence Paulanske
'ho, po Novem Roce 1910. 

Nejposleelneji utvoren v osade sbor Katol. Sokola, tak, jako v osadach s,v. 
Prokopa, sv. Cyrilla a l\lethodeje a Blahoslavene Anezky Geske. Jest posta\'en 
pod ochranu sv. Vojtecha. 

Ani spolky ciste nabozenske nejsou na osade zaneelbany. Jsou zde ze star
sich dob: Ruzencovy spolek ("ziveho rf1zence"), Bratrstvo Bozskeho Srdce Pane, 
Bratrstvo k l1tese dusi v ocistci, sv. Rodiny a nejnoveji Apostolat modlitby. 

Osada Bl. Panny l\Iar'ie Lonrdske ma pred sebou jeste skvelou bndouc
nost', a jiste raelne vyplni SVf1j {llwl mezi ceskSrm obyvatelst\'em v Chicagn.-

---------0---------

OSADA BLAHOSLA VENE ANEZKY <JESKE. 

Dne 4. {mora r. 1904. nlozil chicazsky arcibiskup J. E. Quiglc~' P. Frant. 
Vanousovi, tehdejsimu kaplanovi n sv. Ll1cbnily v Chicagn, ab~' zalozilnovou ee
skou katolickon osadu zapadne oel osad~' sv. Ludmil~', ye kterychZto mistech, dIe 
udani, iilo na 150 katolickych rodin, ktere vsak mely elaleko do kostela SY. Lud
mily. 

P. Frantisek Vanous narodi] se v KomaTove 2. ccrvence r. 1873. Gymna
sium a bohoslovi studoval v Ges. Budejoviclch, kc1ez byl vysvecen r. 1897. Na 
VYZY{llll yelp. J. :Jlolitora pl'ijel v kvetnu r. 1903. do Chicaga a mel jiti na sloven
skou osac1u v J olict. Protoze se vsak s pHjezdem opozdil, bylo to 1111StO zatim ob
sazeno. Byl tedy u sv. Ludmily kaplanem a v unoru r. 1904. mel zakl5elati novou 
ceskou osadu, pri cernz po tfi mesice spravoval slovinskou osaelu sv. Step{llla na 
Lincoln ulici a 22. Place. 

V srpnu r. 1905. onemocnel hlavniekon a odt'Ud pal\: stale postonuvaI, az 
Dasledujlclho roku byl nucen osady se vzehlti. Pobyl rok y sanitariu v Rome 
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City, Ind., kdež byl imi umožnn pobyt tamnjšími dobroinnými Nmci. Po
návratu do Chicaga ujala se ho naped rodina p, V. Vondry a potom ád e-
ských benediktin, jenž mu ochotn a dobrotiv poskytl útulku. Jelikož pra

svoji tžkou nemoc není schopen duchovní správy, oddal se innosti literární^

a mnohé jeho pkné pvodní práce nebo peklady uveejovány byly a jsou v
"Národ," "Katolíku" a v kalendái "Katolíku."

S^'Tchu zmínný knz vyhledal za pomoci arcibiskupa a arcibisk. rady P.

Josefa Molitora místo pro novou osadu, a to na rohu So. Central Park Ave. a 27.

ulice, kdež bylo zakoupeno 9 stavebních míst za 6.292 dollary. Zárove byly
ureny hranice této nové osady : na východ Homan ave., na západ Howthorn,.

na jihu drenáiní prplav a na severu Ogden ave.

Klášter, kostel, škola a fara v osad Blahoslavené Anežky eské.

Dne 28. února svolal P. Yaous prostednictvím denníku "Národ" ustavu-

jící schzi všech osadník tétp nové osady. Sešlo se dosti znané množství ka-

tolických muž, le vtšinou z osady sv. Ludmily. Z té budoucí nové osady jich

nebylo ani tolik, aby se z nich mohl zvoliti úplný osadní výbor. Nicmén vý-

bor pece byl s tžkostí sehnán. Za trvalého pedsedu výboru osadního byl

zvolen duchovní správce této nové osady, P. Fr. Vaous, tajemníkem Jan Straka

a pokladníkem Matj Holec. Do výboru vedle nkolika jiných, kteí se brzy

svých úad vzdali, byl zvolen Jakub Fink a Václav Straka. Tito osadníci pi
tch nejtžších poátcích vytrvali a také skuten pro osadu pracovali.

V dalších schzích osadního výboru bylo usneseno zasvtiti novou osadu
patronce eského národa, slavué Pemyslo^Ti, blahosl. Anežce, choditi každého;
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City, Ind., kdez byl mn llmoznell pobyt tamnejslm:i dobrocinnymi Nemci. p() 
navratu do Chicaga njala se 110 napred rodina p. V. Vondry a potom rad ce
skych bellediktim:'l, jenz mu ochotne a dohrotive poskytl ·6tnlkn. Jelikoz pro 
svoji tezkou nemoc neni schopell duchovni spravy, oddal se cinnosti literarni, 
a mnohe jeho pekne pi'lVodni 'prace nebo preklady uverejiiovl:lny byly a jsou v 
"Na:rode," "Katolikn" a v kalendari "Katoliku." 

Svrchu zmineny knez vyhiedal za pomoci arcibisknpa a arcibisk. rady P. 
Josefa 1\lolitora illisto pro novon osadu, a to na rohu So. Central Park Ave. a 27. 
ulice, kdez bylo zakol1peno 9 stavebnich mist za 6,292 dollary. Zaroyen byly 
urceny hranice teto nove osady: na vychode Homan ave., ua zapade Howthorn,. 
na jiliu dren{l.zni 'Pri'lplav a ua severu Ogden ave. 

IGa;ter, kostel, skola a. fara v osade Blahoslavene Anezky Ceske. 

Due 28. unora svolal P. Vanous prostrednictvim dennikn ");arod" ustavuw 

jici SChUZl vsech osadniku tetQ nove osady. Seslo se dosti znaene mnozstvl ka
tolickych muzu, lee vetsinou z osady sv. Ludmily. Z te budouci nove osady ji'ch 
nebylo an~ tolik, aby se z nich mohl zyoliti uplny osadni vYbor. ~icmene vr
bor prece byl s tezkostf. sehnan. Za trvaleho predsedu vyboru osadniho byl 
zvolen duchovni spra'Vce teto nove osady, P. Fr. Vaiious, tajemnikem Jan Straka 
a pokladnikem J\Iatej Holec. Do vyboru vedle nekolika jinych, kteri se brzy 
svych uradu vzdali, byl zvolen Jakub Fink a Vaclav Straka. Tito osadnici pH, 
tech nejtezsich pocMcich vytrvali a take skutecne pro osadu pracovali. 

V dalsich schuzich osadniho vyboru bylo usneseno zasvetiti novon osadli' 
patronce ceskeho naroda, slavne Premyslovne, blahosl. Anezce, choditi kazdehOJ 
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veera s knzem sbírat penžité píspvky a seznamovati se s novými osadníky a

zadati také stavby nových osadních budov. Pi sbírkách se však ukázalo, že po-

et eských katolických rodin daleko nebyl tak veliký, jak bylo udáváno, nebo
jenom s obtížemi bylo nalezeno asi 30 rodin katolických, vesms chudých a za-

áteník, kteí si zakoupili stavební místo a na dluh postavili domek. Protože

pak okolí místa, pro kostel vyhlédnutého, bylo velice ídce zastaveno, obydleno

Iry a Nmci, protože ti bloky na západ a na jih rozkládaly se vesms ješt prai-

rie se stády koz, krav a koní a protože mnozí zkušení duchovní radili, nestavti

žádných velkých a nádherných budov, proto bylo ve výborových schzích usne-

seno, poínati si co nejskromnji a nejšetrnji, a neuvalovati na osadu žádných

velkých dluli.

Touto zásadou se ídil tedy duchovní správce s výborem a rozhodli se, po-

staviti slušný cihelný kostelík s vžikou, 80 stop dlouhý, 32 široký a 18 vysoký.

Když by za pár let byl malý, mohl by se ješt prodloužiti o 30 stop až k samé

ulice a po obou stranách rozšíiti, takže by dostal pak podobu písmeny "T."

Tak to bylo usneseno pi výborové schzi, a hned v^-zván architekt J. Molitor,

aby V3'pracoval plány na kostelíek v cen asi 5,000 dollar. Jakmile byl plán

hotov, zadána práce zednická staviteli M. Holcovi, a práce tesaská se všemi

ostatními, staviteli Ant. Petrželkovi. Za dva msíce byl kostelík vystavn a již

dne 5. ervna slavnostn posvcen ndp. J. Nep. Jaegrem, opatem benediktinské-

ho kláštera sv. Prokopa z Chicaga.

Nový kostelík, a mal.ý, pece pro dobu prozatímní úpln vyhovoval, jeli-

kož ml na 300 sedadel. Teprve po letech má se pikroiti ku stavb velkého

kostela, až by osada vzrostla a z dluh vybedla. Hned ze zaátku nalezl kostel

hojnost' dobrodinc, kteí hledli jej okrášliti sochami a jinými potebami. Nej-

vtší dary vnovali : V. Urbánek a K. Ricker zvon. ]\I. Holec a V. Straka po

$100, ndp. opat Jaeger kalich, Martin Holec monstranci, J. ervák a O. Muehna
hlavní oltá, Tomáš Sláma kížovou cestu atd.

Hned po svcení kostela pikroeno ku stavb osadní školy. Plány vy-

pracoval architekt ^Molitor, a stavba zadána zednickému podnikateli ]M. Holcovi

a tesaskému podnikateli Jos. Volfovi. Bylo Usneseno na výborových schzích,

aby budova školní vyhovovala všem moderním požadavkm, aby mla velkou

dvoranu v pízemí a 4 uební svtnice. Ale nebylo zapomenuto ani na budouc-

nost'. Aby se mohlo pistavili, až bude' teba, ješt tetí poschodí, byly dány

školní budov základy konkrétové a nahoru položena již pedem podlaha k to-

muto tetímu poschodí, a teprve na ni položena stecha. Tím ovšem se stavby,

zdražila pes 11 tisíc dollar.

Již ke konci íjna byla škola dostavna, a zaátkem listopadu se zaalo

vyuovati. Pihlásilo se hned naponejprve na 50 dtí. Ale již po novém roce

1905. vzrostl poet dítek školních pes 100, takže bylo nutno otevíti tídu dru-

hou. Uitelkami byly sleny M. Churaova. místo níž pozdji nastoupila si. M.
Smržová a ^I. Svitákova, která byla spolu varhanicí. Nová tato škola bjia slav-

nostním zpsobem vysvcena až 11. ervna 1905. vdp. J. Molitorem.

Píinu tohoto píbytku dítek školních dlužno hledati v tom, že teprve

tehdy, když byl postaven kostelík a stavna škola, zaalo se do nové asady st-

hovat množství eských katolickýcli rodin z osad jiných, jmenovit z osady sv.

Prokopa a sv. Václava. V roce 1905. rozpoutala se v nové osad pravá stavební
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vecera s kn8zem shirat penezite pHspevky a seznamovati se s novymi osadniky a 
zadati take stavby novyeh osadnlch budov. PH sbirkaeh se vsak ukazalo, zepo
cet ceskS'ch katoliekych rodin daleko nebyl tak veliky, jak bylo udavano, nebot' 
jenoIll s obtizemi bylo nalezeno asi 30 rodin katolickSreh, vesmes chudyeh a za
catecnikll, ktefl si zakoupili stavebni misto a na dlull postavili domek. Protoze 
pak okoll mista, pro kostel vyhlednuteho, bylo velice Hdee zastaveno, obydleno 
Irya )Jemci, protoze Hi bloky na zapad a na jih rozkladaly se vesmes jeste prai
rie se stady koz, krav a kont a protoze lllnozi zlnlsenl duchovui rudili, nestaveti 
zadllf'ch velkych a nadherllf'ch budov. proto bylo ve vS'borovSreh schihieh usne
seno, pocillati si co nejskromneji a nejsetrncji, a neuvalovati na osadn zadnyeh 
velkych dluhi'l. 

Tonto zasadou se fldil tecly dll'ehoyni spnlvee s vS'borem a rozhodli se, po
stayiti slusnfr cihelny kostellk s vezickou, SO stop dlouh~'. 32 sirokfr a 18 vysokY. 
Kd~rz by za par let byl malfr. mohl by se jeste prodlollziti 0 30 stop az k same 
ulicee a po obou stranach roz~iriti, talde by dostal pal\: podobn pismeny "T." 
Tak to b~rlo nsneseno ph vS'borove SChi'lZi, a hned vyzvan arehitekt J. l\Iolitor, 
aby vypracoval pbll1Y na ko~telicek v cene asi 5,000 dollariL J akmile byl plan 
hoto,', zadana pl'ace zednieka staviteli .:'II. Holeovi, a prace tesarska se vsemi 
ostatnlmi, staviteli Ant. Petrzelkovi. Za dya mcsice byl kostellk vystaven a jiz 
dne 5. cervna slavnostne posvccen ndp. J. N' q). J aegrem, opatem bellediktinske
ho klastera sv. Prokopa z Chicaga. . 

X oyfr kostelik, ac mal}', prece pro dobu prozatlllini llplne vyhoyoval, jeli
koz mel na 300 sedade1. Teprye po letech mll se pl'ikrociti kn staybe yelkeho 
kostela, az by osada vzrost1a a z dlnhi'l vybredla. Rned ze zaeatkn nalezl kostel 
hojnosf clobroclinciL ktefi hlf:'dcli jej okrMiliti soehami a jinymi potfebarni. Nej
yet;;i clary venoyali: Y. Urbanek a K. Rieker zYon, :'II. Holec a Y. Struka po 
$100, nclp. opat Jaeger kalich. :;.\Iartin Holec mOllstranci, J. Cerv{tk a O. l\Iuchna 
hlayni oltai.., Tomas Slama kfizovou rest'll atd. 

Hned po sveeeni koste1a prikroeeno ku stavbe osadni skol~". Plany vy
pracoyal arehitekt :'IIolitor. a stayba zadana zedniekemn podnikateli :'II. Rolcovi 
a tesarskemn podnikateli J os. Yolfovi. B,vlo nsneSf'no na ".{·boroy~reh sehllzich, 
aby budoya skoln1 vyhovo,-a la "sem modernlm po.zadavkicull, aby mela velkou 
dYorann v prizemi a -:I: ucebni svetniee. Ale llebylo zapomellllto ani na bucloue-
110S1'. Ab~r se mohlo pristayiti, az bude' tf<>ba, jrste Het! posellocli, byly dan~T 
skolnl bucloYe z{ddady konl;;:~etoye a nahonl polozena jiz pl-l>c1em 110c11aha k to
mnto tretimu roschodi. a tf'prYe na ni polozena sti'·echa. Tim OY;(,1ll se stayba 
zdrazila pl'es ] 1 tisic dollariL 

Jiz ke konci fijna h~'la skola clostaYena, a zaefltkem listopadu se zacalo 
vyueoyati. Pl'ihlasilo se hued llaponejpn'c na 50 dcti. Ale jiz po novern roee 
1905. vzrostl pocet ditek skolnieh pres 100, takze bylo nutno oteyHti tfidu dru
hou. Ucitelkami byly s1ecllY 1'1. Churallova. misto niz pozdeji nastoupila s1. ~L 
SmrZoya a .:'II. Syitakova, ktera byla spoln varhanici. NOYll tato skola byla slav
nostnim zpusobem vysvecena az 11. cervna 1905. vdp. J. l\Iolitorem. 

PHcinn tohoto pHbytlrn elitek skolnfeh cUnzno hledati v tom, ze teprve 
tehdy, kdyz byl postaven kostelik a stavena skola, zacalo se do nove osady sU'i
hovat llnolstvi cesk)"ch katolickS'ch rod in z osad jinS'cb, jmenovite z osady sv. 
Prokopa a sv. Vaclava. V roce 1905. rozpoutala se v nove osade prava stavebni 
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horeka, která rok od roku stoupala. A když železniní spolenost' prodala vše^

cky stavební pozemky po severní stran 26. ulice a tím umožnila této ulici, aby

se stala obohodní, tu rostly zde nové domy jako houby po dešti a tím též pibý--

valo neoekávan nových osadník.

V listopadu r. 1904. byla za kostelem pistavena malá devná fara v cen-

asi 1,100 dollar, celý majetek obehnán vkusným plotem ze silného drátu a pk
koupeno ješt jedno stavební místo vedle kostelíka, na nmž mla se postavit

budova pro sestry-uitelky. Le sestry nebylo možno dostati, a dítek valemi

P. M. JOSEF HYNEK,
fará osady Blahoslavené Anežky eské.

pibývalo, a, mnozí lidé nechtli posílat dítek do školy katolické, pokud tam ne- -

budou vyuovati školní sestry. Proto také nebyl stavn dm pro, sestry.

Pi píchodu P. Vaouse do osady byly v ní tyto spolky : Sv. Františka

I. Ú. J., mlád. sp. sv. Aloisia I. Ú. J., dvr Karla IV. K. L., odvtví sv. Václa-

va K.. D., p^yecko-hudební spolek Antonín Dvoák, spolek Blah. Anežky eské
, K. Ú. J. Žen Amer.. spolek sv. Anny, patící k téže jednot, dvr sv. Alžbty
K. L., dvr sv. Rženy K. L., panenský spolek Nanebevzetí Panny Marie C. K.

tJ. J. Žen Amer. a spolek rženéeký.
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horeeka, ktera rok od roku stoupa'la. A kdyz zeleznienl spolecnost' prodala vse ... 
cky stavebni pozemky po severnl strane 26. ulice a tim umoznila teto ulici, aby 
se stala obchodni, tn rostly zde nove domy jako houby po desti a tim tez pfibY-· 
valo neocekitVane novych osadnikiL 

V listopadn r. 1904. byla za kostelem pfistavena mala drevena fara v cene· 
asi 1,100 dollari'l, cely majetek obehnan vkusnym plotem ze silneho dratn a pri-
koupeno jeste jedno stavebni misto vedle kosteHka, na nemz mela se postavit
bndova pro ses'try-ucitelky. Lee sestry nebylo mozno dostati, ae djtek valeilll 

P. M. JOSEF HYNEK, 

fanH osady Blahoslavene Anezky Ceske. 

pfibyvalo, a mnozl lide nechteli posHat ditek do skdJ.y katolicke, PQkud tam ne~ 
budou vyueovati skolni sestry. Proto take nebyl staven di'ml pr0-.sestry. 

Pi'i pHchodn P. Vailonse do osady byly v ni tyto spolk~': Sv. Frantiska 
1. U. J., mlad. sp. SY. Aloisia 1. U. J., dvur Karla IV. K. L., odvetYlsv. Va cla- _ 
:Va K.o D., Q.eyecko-hudebni spolek Antonin Dvorak, spolek Blah. Anezky Geske 
C. K. U. J. Zen Amer., spolek sv. Anny, patfiel k H~ze jednote, dvi'll' sv. Alzbety 
K. t., dvur sv. Ri'lZeny K. L., panensky spolek Nanebevzeti Panny:Marie C. K._ 
U. J. Zen Amer. a spolek rUzeneckY. 
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Jinak v osad všecko zdárn pokraovalo ; byly zakládány spolky, poá-

dána divadla, bazary, výlety, položen cementový chodník kolem osadního ma-

jetku a provedeny jiné zmny. A bylo také poteba stále liledati nových prame-

n píjm, jelikož na osad hned v zaátcích vázl dluh 22,500 dollar. Již první

bazar, r. 190-i. odbývaný, vynesl osad istých 1,918 dollar; ovšem nejvtší

zásluhu o to mli osadníci z osady sv. Ludmil}', kteí ukázali nejvtší píze a

štdrost' k nové osad. Další bazary byly též pkné.

Z jara r. 1906. musel se P. Frant. Vaous odebrat do léebního ústavu v

Reme City, Pa. Osada pak pl roku zstala bez samostatného duchovního správ-

ce. Jen v nedli a v as poteby docházeli tam knží z kláštera* sv. Prokopa.

Stav ten ovšem pirozen zarazil veškerý utšený ruch, jaký poslední dobou v

osad zavládl. Nemoc P. Fr. Vaouse neobracela se k lepšímu, a nebylo žádné

nadje, že by se tak dalece mohl zotaviti, aby mohl pevzíti zase správu osady.

Koncem íjna vzdal se svého místa a v druhé polovici listopadu jmenoval arci-

biskup chicažský správcem této osady faráe osady Bl. Panny Marie Dobré Ra-

dy v Chicagu. P. Methodje Josefa Hynka.

V kostele nebyla ani polovice stolic pronajata a ve škole bylo asi 100 dtí

ve dvou tídách.

Nový duchovní správce, podporován osadním výborem, chopil se horliv

práce, a osada probudila se záhy opt k novému životu, takže již v prosinci bylo

teba ve škole otevíti tetí tídu a v dubnu na to tvrtou tídu.

Zaátkem roku 1907. stoupla návštva chrámu Pán již tak, že kostel ne-

stail potebám osadník, a proto bylo teba alespo více mší sv. Vypomáhal

tedy jeden knz z nemocnice sv. Antonína.—Touž dobooi spolek "Antonín Dvo-

ák" zaídil dramatické oddlení a postavil k tomu úelu za pispní osady, nové

jevišt a zavedl do osadní dvorany a na jevišt elektrické osvtlení.

V beznu téhož roku konal v osad této missii P. Václav Melichar, pi

níž založen spolek "Bratrstvo Božského Srdce Pán."

Koncem msíce bezna 1907. klášter školských sester sv. Františka z Mil-

waukee slíbil, na žádost' duchovního správce, na zaátku nového školního roku

školu osadní pevzíti a tu pikroeno hned ku stavb domu pro sestry. Téhož

roku v let postavena i nová fara, kamž se duchovní správce koncem srpna již

pesthoval.
Zaátkem msíce srpna pijely sestry-uitelky a jejich píchodem vzrostl

poet dítek ku škole se hlásících tak velice, že hned poátkem školního roku mu-

sely býti oteveny pátá a šestá tída. Místnosti pro tyto dv tídy upraveny

byly prozatímn ze staré fary za kostelem.

V íjnu téhož roku bylo v osad první sv. bimování a za tím úelem byl

nákladem spolk a birmovanc kostel nov vjTnalován a to velice vkusn.

V listopadu na to stihla osadní školu bolestná rána: jedna z nejlepších

uitelek, sestra Liguoria, velice nadaná a pelivá uitelka, po krátké nemoci roz-

žehnala se s tímto svtem. Akoli sestra Liguoria jen krátce v osad pobyla,

získala si svou milou a tichou povahou lásku nejen dítek školních, ale i všech

osadník, kteí hojnou úastí pi pohebním prvodu ukázali, jak drahou jim

zesnulá byla. *
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Jinak v osade vseckozc1arne pokracova'lo; byly zakladany spolky, pof{t
dana divadla, bazary, vyIetr, polozen cementovYchodnik kolem osadniho ma
jetkn a provedeny jilll~ zmeny. A bylo take potfeba stale hIcdati novyeh 'prame
nil pl'ijmu, jeIikoz na osade hned v zacatcieh vazl dluh 22,500 dollaru. Jiz prvni 
bazelr, r. 1904. odbyvany, vynesl osade cistyeh 1,918 dollarll; ovsem nejvetsi 
zasluhu 0 to mEDi osadniei z osady sv. Ludmily, ktefi ukazali nejvetSi pHzen a 
stedrost' k nove osade. Dalsi -baza1ry byly tez pekne. 

Z jara r. 1906. musel se P. Frant. Vanous odebrat do Iecebniho ustavu v 
Rome City, Pa. Osada pak pul rol~u zlhtala bez samostatnellO duchovnlho sprav
ceo J en v ncdeli a v cas potre by dochazeli tam knezi z klastera· sv. Prokopa. 
Sta y ten ovsem prirozene zarazil veskery uteseny ruch, jaky poslednf dobon v 
osade zavladl. Nemoc P. Fr. Vanous,e neobracela se k Iepsimu, a nehylo zadne 
nadeje, ze by se tak dalece mohI zotaviti, aby mohl prevziti zase spravu osady. 
Koncem Hjna vzdal se sveho mista a v druhe polovici listopadu jmenoval arei
biskup chicazsky S'praveem teto osady farare osady Bl. Panny Marie Dobre Ra
dy v Chieagu, P. Methodeje Josefa Hynka. 

V kostele nebyla ani polovice stolic pronajata a ve skole bylo asi 100 detl 
ve dvou tfidach. . 

~ovf' duchovnl spra:vce, podporovan osadnim v}rborem, ehopil se horlive 
prace, a osada probudila se zahy opct k novemu zivOtll, takze jiz v prosinci bylo 
treba ve skole otevHti tfet! tridu a v dubnu na to ctvrtou tHdu. 

Zacatkem roku 1907. stoupla navsteva chramu Pane jiz tak, ze kostel ne
stacil potrebam osadnildl, a proto brIo treba alespon vice nIsi sv. Vypomahal 
tedy jeden knez z nemocniee sv. Antonlna.-Touz dobou spolek "Antonln Dvo
rak" zaridiI dramaticke oddeleni a postavH k tomu ucelu za phs-peni osady, nove 
jeviste a zavedl do osadni dvorany a lHl jeviste elektricke osvetleni. 

V breznu tehoz roku konal v osade teto missii P. Vacla~' :JIeIichar, pri 
niz zalozen spolek "Bratrstvo Bozskeho Srdce Pane." 

Koncem mesfce brezna 1907. klaster skolskyeh sestcr sv. Frantish:a z lUi!
waukce slibil, na zadost' duchovniho spravce, na zacatku noveho skolniho roku 
skoln osadni Pl'cvziti a tu prikroceno hned ku stavbe domu pro sestry. Tehoz 
roku v Iete postavena i nova fara, kamz se duchovni spravce koncem srpna jii 
pi"estehoval. 

Zacatkem mesice srpna prijely sestry-ucitcIky a jejich pfichodem vzrostl 
pocet ditek ku skole s'c hlasiclch tak vcIice, ze hned pocatkem skolniho roku mu
seIy bS1:i otevreny pat a a sesta Hida. ~Iistnosti pro tyto dye tridy upraveny 
byly prozatirnne ze stare fary za kostclcm. 

Y fljnu tehoz roku bylo v osade prvni S\'. birmovani a za tim uceIem byl 
naldadem spolku a birmovancll kostel nove vymalovan a to velice vkusne. 

Y Iistopadu na to stihla osadni skolu bolcstna ra,na: jedna z nejIepsich 
uciteIek, sestra Liguoria, vcIiee nac1ana a pecliva ucitcIka, po kratke nemoci roz
zchna]a se s tlmto syctcm. Ackoli scstra Liguoria jcn kratee v osade pobyla, 
ziskala si S,'Ol1 milou a tichou povallO'u lasku nejen ditek skolnich, ale i vsech 
osadniku, kteH hojnou llcasH pri pohrebnim 'pruvodu ukazaIi, jak drahou jim 
zesnuIa byIa. ' ~ 
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V únoru roku 1908. pijel do osady blah. Auežky eské P. Jan Beneš,

kterj' tam jako kaplan pobyl až do A'áuoc r. 1909., kdj' odešel do slunného Texa-

su, by tam pevzal ducho\'uí správu eské osady v Ennis.

V dubnu téhož roku duchovní správce P. M. Jos. Hynek a osadníci V. Za-

labák, Jan Bezouška a Jos. Krákora jali se pracovati mezi osaduí mládeži na
založení Katolického Sokolského spolku, a tato jejich práce byla korunována
neoekávanj^m výsledkem. Založení tohoto prvního sboru Katolických Sokol
sv. Václava probudilo všeobecný zájem pro myšlenku Katol. Sokolstva v Chica-

gu v míe neoekávané. Sbor Katol. Sokol svatého Václava v osad bl. Anežky
eské b3'l tím štípením, jež neslo tak blahodárné ovoce, že v krátké dob pii-
nním a agitací tchto Sokol zakládány byly i v ostatních osadách sbory Ka-
tolických Sokol a Katolických Sokolek. V pítomné dob je v Chicagu 5 sbo-

r Katolických Sokol a dva sbory Katoliek^^ch Sokolek.

V kvtnu téhož rokii založen byl nov}' spolek katolických žen pod jménem
"Spolek katol. žen Panny Marie, Královny májové," náležející k . K. Ú. J. Žen
Amer.

Osadní škola- i tohoto roku opt zdáín pokraovala, poet dítek školu

navštvujících vzrostl opt, takže bylo teba pomýšleti na otevení nové tídy.

I dm sester bjd již malý. By se opatila místnost' pro sedmou tídu a záro-

ve pi-o sestry, pikoupen byl v ervenci domek, sousedící s domem sester. Tam
ve pedu z krámu upravena tída a z b\i:u upraveny svtnice pro sestry.

Koncem roku 1908. založen v osad spolek sv. Kolumba, jenž se pidal
k I. U. Jednot. • V srpnu r. 1909. založen nový panenský spolek sv. Lucie.

V osad Bl. Anežky eské konal se ve dnech 17.—22. záí 1909. první

slet mladé Katolické Jednoty Sokol. — Jednota tato založena byla v msíci
záí r. 1908. v So. Omaze, Xebr., z této píiny: Národní sokolská jednota pi-
klonila se totiž úpln k zásadám svobodomyslným—^nevreckýui, ímž logicky

z ad její vyloueni byli katolití krajané, a proto tito utvoili si svoji Katoli-

ckou Jednotu Sokol, v níž by, bez odpadnutí od své víry, pstovali tlocvik a
myšlenky Tyrše a Fuegnera. Podivením nás však napluje, že svobodomyslný
Sokol tak nesokolsky útoil na tuto novou sokolskou katol. jednotu, kdyžt ji

sám od sebe odpudil. První slet Katol. Jednoty Sokol obeslán byl zástupci a
borci z Chicaga, Detroit. Baltimore, St. Louis, So. Omahy, Plattsmouth, Xebr.

a sbory texaskými a vydail se nade vše oekávání skvle. Zvlášt pak podive-

ním naplovala každého zdatnost' závodících Sokol a manifestaní jejich pr-
vod, v nmž pochodovalo na pt tisíc len katol. spolk, nepoítaje v to ob-

rovské massy lidu, jež jako mohutné hradby stály po obou stranách ulic, kudy
se prvod ubíral. Tato sokolská katolická jednota má se ile k životu, a každý
upímný ech ml by ji s radostí vítati, ježto bude jist dležitým initelem v
národním život amerických ech.

Hned po sletu sokolském založen byl v osad Bl. Auežky eské pr\Tií

sbor Katolických Sokolek pod záštitou Blah. Anežky eské, patronky chrámu
Pán.

V únoru roku 1910. pibyl do osady nový kaplan, P. V. Ciner, který
však jen na krátko tam pobyl; již koncem dubna poslal jej arcibiskup, aby
zastupoval nemocného eského knze P. Jana Novotného, ve správ dvou slo-

venských osad, a to v Pullman a South Chicago.
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V fmoru roku 1908. prijel do osady blab. Anezky Geske P. Jan Benes, 
ktery tam jako kaplan pobyl az do v{moc r. 1909., kdy odesel do slunneho Texa
S11, by tam prevzal dnchovlli spravu ceske osady v Ennis. 

V dubnn tehoz roku duchovni spravce P. )1. Jos. Hynek a osadnici Y. Za
labak, Jan Bezouska a J os. Krakora jali se pracova ti mezi osadni mladezi na 
zalozeni Katolickeho Sokolskeho spolku, a tato jejich prace byla korunovana 
neocekavani'm yYsledkem. Zalozeni tohoto prYniho sboru Katolickf'ch Sokolu 
Sy. Vaclava probudilo vseobecny za,jem pro myslenku Katol. Sokolstva v Chica
gu v mire neocekavane. Sbor ·Katol. Sokolfl svateho Vaclava v osade bI. Anezky 
Geske byl tim stipenim, jez neslo tak blahodarne ovoce, ze v k1'atke dobe prici
nerum a agitaci techto Sokoli'l zakladany byly i v ostatnich osadach sbory Ka
toliekJch Sokoh'1 a Katolick),'ch Sokolek. V pfitomne dobe je v Chicagu 5 sbo
rfl Katolick),"ch SokOli'l a dya sbory KatoIick),'ch Sokolek. 

V kyetnu tehoz roku zalozen byl nO\7 spolek katolick),'ch zen pod jmenem 
"Spolek katoI. zen Panny :JIarie, KraJoyny ma,jove," nalezejici k G. K. -0. J. Zen 
Amer. 

Osadnl skola' i toboto roku o'pet zdarne pokracovala, pocet ditek skolu 
navstenljiclch yzrostl opet, takze bylo treba pomysleti na otevi"eni nove tfidy. 
i dUrn sester byl jiz mal)'. By se opatrila mistnost' pro sedmou tHdu a zaro. 
yen pl'O sestry, 'pfikoupen byl v cervenci domek, sousedici s domem sester. Tam 
ve predn z kl':lmu llpravena tfida a z bytn upraveny svetnice pro sestry. 

Koncem roku 1908. zalozen v osade spolek sv. Kolumba. jenz se pfidal 
k 1. -0. J ednote .. Y s1'pnu r. 1909. zalozen novi' panensk)" spolek SY. Lucie. 

\"" osade BI. ~\nezky Ceske konal se ve dnech 17.-22. zaN 1909. prvni 
slet mlade Katolicke Jednoty Sokol. - Jednota tato zalozena byla v meslci 
zari r. 1908. y So. Omaze, :Xebr., z teto pficiny: Xa.rodni sokolska jednota pri
klonila se totiz uplne k zasadam svobodomyslnym-nevereck),"Ul, cllllz logicky 
z rad jeji vylouceni byli katolictl krajane, a proto tito utvorili si svoji Katoli
ckou J ednotu SokoL v niz by, be'z odpadnuti oel sve viry, pestovali telocvik a 
myslenky Tyrse a Fuegnera. Podivenim nas vsak napliluje, ze svoboc1omyslny 
Sokol tak nesolwlsky (ltocil na tnto novon sokolskon katol. jednotu~ kdyZte ji 
sam od sebe oc1pueliI. Prvnl slet Katol. Jeelnoty Sokol obeslan byl zastupci a 
borci z Chicaga~ Detroit. Baltimore, St. Louisu, So. Omahy, Plattsmouth, Xebr. 
a sbory texaskf'mi a vydaril se nade yse ocekavani skvele. Zylaste pak podive
nim nap!lnovala kazcleho zdatnost' zasodicich SOkOli'l a rnanifestacni jejich pru
yod, y nemz pochodovalo na pet tisic clenll katoI. spolki'l, nepocitaje v to ob
royske massy lidu, jez jako mohntne hradby staly po obou stranaC'h uIic, kudy 
se pruyod ubiral. Tato sokolska katoilicka jednota rna se cile k zivotu, a kazdy 
upfimny Gech mel by ji s radosti vitati, jezto bude jiste duleziti"m cillitdem v 
naroelnlm Zivote americki",ch Cecbu. 

Hned po sIehl sokolskem zalozen b:d v osade BI. ~\.nezky (~eske pn'1l1 
sbor Katolickych Sokolek poel zastitol1 Blab. Anezky Geske, patronky chramu 
Pane. 

v (morn roku 1910. pribyl do osady nov)" kaplan, P. Y. Ciner, kterj 
ysak jen na 1."Tatko tam pobyl; jiz koncem dubna poslal jej arcibiskup, aby 
zastupoyal nemocneho ceskeho kneze P. Jana XoYotneho, ye sprave dyou slo
yenskYch osael, a to v Pullman a South Chicago. 
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iMohutný vzrst osady Bl. Anežky eské ukládá osadníkm nové povin-

nosti. Bhem krátké doby zane se se stavbou nového chrámu Pán asi 90 pi
115 stopách a s pístavbou školní budovy. Pípravy k obma podnikm jsou

již v plném proudu.

Osada má tyto spdlky:

I. Ú. J. : Spolek sv. Františka (50 len). Spolek sv. Kolumba, mu. (60

•len). Mládenecký spolek sv. Aloisia (40 len).
Katol. Lesníci: Dvr Karla IV. (100 i.)

Katol. Dlník: Odvtví sv. Václava (70 i.)

Katol. Jed. Sokol: Sbor sv. Václava (60 l.) Dorost sboru sv. Václava

(20 len). Žákovské oddlení sboru sv. Václava (70 len). Sbor Katol.

Sokolek Bl. Anežky (40 i.). Žaky sboru Bl. Anežky (20 i.).

Pvecko-hudební a dramatický spolek "Antonín D-voák" (100 i.)

J. K. Ž.: Spolek Blah. Anežky (100 i.) ; spolek sv. Anny (60 i.) ; P.

Marie Královny Májové (80 i.) ; Panenský spolek Nanebevzetí Panny Marie

(130 I.) ; Panenský spolek sv. Lucie (60 i.).

Katol. Lesnice: Dvr sv. Alžbty (110 i.); Dvr sv. Rženy (60 i.).

Spolek sv. Ržence (60), Bratrstvo Božského Srdce Pán (100), Bratr-

stvo sv. Rodiny (120).

Osada ítá nyní na 400 rodin. Školu navštvuje 430 dítek.

V konvente jest 11 sester sv. Františka z ^Milwaukee, Wis.

OSADA PANNY MARIE CELLENSKÉ.

Desátou eskou katol. osadou v Chicagu, v okresu Cook, 111., na South

Oak Park je osada Panny Marie Cellenské (Mariae cella).

Kostelní majetek pro jmenovanou osadu v rozmru pti akr. zaujíma-

.jící celý velký tverec mezi ulicemi záp. 14. a záp. 15. a mezi Euclid a Wesley

Aves., zakoupen byl za $10,000 roku 1907. eské rodiny zaaly se v okolí tom

usazovati hlavn od roku 1904., a nkolik rodin eských tam bydlelo již od

roku 1900. Roku 1907. "bydlelo tam již více než 100 eských rodin, z nichž asi

30 bylo katolických, ostatní pak patily ku stran svobodomyslné anebo vbec
nehlásily se k žádné stran.

V pítomné dob) (roku 1910.) je v místech tch usazeno více jak 300 e-
ských rodin, a mezi nimi nyní procento katolických rodin znan stouplo, jeli-

kož eští katolíci zaali se tam rychle sthovat, jakmile byla jistota, že v krát-

kosti tam bude postaven eský katolický kostel a škola.

eští benediktini z opatství sv. Prokopa v Chicagu, se svolením arcibi-

skupa chicažského, Jakuba Eduarda Quigleyho, vzali na se úkol sorganisovati

tuto eskou osadu s tím podotknutím, aby se též starali o duchovní poteby

tch nkolika jinonárodních rodin, které v nov založené osad již bydlí nebo

ješt snad pozdji bydleti budou;

Aby pro budoucí úely majetek nyní zakoupený mohl býti uchován, bu-

de muset nová osada všechny své síly sice napínati, avšak zdaí-li se to, bude

z toho pro budoucí poteby osadní užitek veliký.

Duchovní správa osady té vedena jo dosud z opatství sv. Prokopa. Je-

den knz dojíždí do osady té každou nedli, kdy slouží tam dv mše svaté, a ti-

.DJjiny (Jech/'t/J Americkych. 

l\Iohutnf' yzrust osady B1. Anezky Ceske uklada osadnikllm nove povin
nosti. Behem kratke doby zacne se se sta VbOll novella ·chramu Pane asi 90 pfi 
115 stopacll a s pfistavbou skolni budovy. Pi'ipravy k obema podnikum jsou 

.jiz v plnem proudu. 
Osada ma tyto spdlky: 
I. U. J.: Spolek sv. Frantiska (50 clenu). Spolek sv. Kolumba, mue. (60 

.clenu). :JIladenecky spolek sv. Aloisia (40 clenu). 
Katol. Lesnici: DVllr Karla IV. (100 el.) 
Kato1. Delnik: Odvetvi sv. Vaclava (70 cl.) 
Katol. Jed. Sokol: Sbor sv. Va'Clava (60 cl.) Dorost sborn sv. Va:clava 

(20 cle1111). Zakovske oddelenl sboru sv. V acla va (70 clem1). Sbor Katol. 
.Sokolek Bl. Anezky (40 c1.). Zacky sborn BI. Anezky (20 c1.). 

Pevecko-hlldebni a dramaticky s·polek "Antonin Dvorak" (100 cl.) 
J. K. Z.: Spolek Blah. Anezky (100 cl.); spolek sv. Anny (60 (;1.); P. 

~Marie Kralovny l\Iajove (80 cl.); Panensky spolek ~anebevzet1 Panny l\Iarie 
(130 cl.); Panensky spolek sv. Lucie (60 cl.). 

Katol. Lesnice: DVllr sv. Alzbety (110 e1.); DVllr sv. Rllzeny (60 c1.). 
Spolek sv. Ruzence (60), Bratrstvo Bozskt~ho Srdce Pane (100), Bratr-

8tvO sv. Rodiny (120). 
Osada cita nyni na 400 rodin. Skolu na'vstevuje 430 ditek. 
Y konvente jest 11 sester sv. Frantiska z ~Iilwaukee, \Vis. 

--------~o~--------

OSADA PANNY lVIARIE CELLENSKE. 

Desatou cesko.u katol. osadou v Chicagu, v okresu Cook, Ill., na South 
'Oak Park je osada Panny :Marie Ccl1enske (:Jlariae ceHa). 

Kostelni majetek pro jmenovanou osadu v rOZmel"ll peti akrll~ zaujima
jici celio velkf- ctverec mezi lllicemi za p. 14. a za p. 15. a mezi EHclicl a \Vesley 
Aves., zakoupeu byl za $10,000 rokn 1907. Ceske rodiny zaca'l~' se v okoli tom 
usazo\'ati hia vne od roku 1904., ac nekolik rodin eeskych tam bydlelo jiz od 
roku 1900. Roku 1907. bydielo tam jiz vice nez 100 cesk~'ch rodin, z nichz asi 
30 bylo katoUckf'ch, ostatni pak patHIy kn strane svobodomyslne anebo vllbee 
nehiasily se k zadne st_rane. 

V pi'itomne dobt:: [roku 1910.) je v lllistech tech nsazeno vIce jak 300 ce
'sk$'ch rodin , a lllezi nimi nyni procento katolickych rodin znacne stonplo, jeli
koz cest} lmtolici zacali sc tam rych1.c stehovat, jakmile byia jistota, ze y krat
kosti tam bude posta vell cesky katolickS' kostel a skola. 

Ce.;ti benC'diktlni z opatstyi S\'. Prokopa v Chi-cagu, se 8yolcllim arcibi
'skupa chicazskeho, J aknba Eduarda Qnigleyho, vzali na se (tlwl sorganisovati 
tuto eeskoll osac1u s tim podotlmutlm, aby se tez starali 0 dllChoyui potreby 
tech nekolika jinonaroc1nich rodin, ktere v nove zalozene osade jiz bydli nebo 
jeste snad pozcleji byc11eti budol1: 

Aby -pro budouci (lcel~' majetek n~'ni zakoupenS' mohl b~'ti nchoy[tn, bu
de llllL'5et nova. osacla YSeChll~- SYC sil~' sice napinati, avsak zelaH-li se to, bnde 
z toho rro budoncl potl'pby osaclni ll'zitek velik~·. 

Dncho,'ni SprilYll osnd~' te yetlena je d0511cl Z opatst"} S\'. Prol\opa. J e
den knez dojlzdi do osad~' te lwzc10u nedeli, Iuly 8}oHzl tam <-h'e msc sYate, a tfi-



iStdt Illinois. 665

krát za týden. Školní vyuování v osad zahájeno bylo poátkem msíce bez-

na roku 1910. Školu navštvovalo 86 dítek, jež vyuují sestry ádu sv. Be-

nedikta z eského kláštera v Chicagu. Nová budova jest zízena tak, že v dolej-

ší místnosti jsou tyi školní svtnice, úadovna a byty pro sestry-uitelky a v

místnosti hoejší, kdež je místa pro 500 osob v lavicích, jest chrám Pán. Vzr-
stem osady bude možno tuto místnost' promnit ve školní svtnice.

Škola i chrám Pán byly slavnostním zpsobem posvceny arcibiskupem

chicažskýni Jakubem Eduardem Quigleym v nedli, dne 29. kvtna, roku 1910.,

za písluhy etného eského duchovenstva a eského katol. lidu.

Touto desátou, nejmladší eskou katol. osadou koní struné djiny e-

ských katol. osad v Chicagu. —

Kostel se školou v 10. eské katol. osad Maria Cell, v Chicagu, 111.

Za necelých 50 let vykonali katol. krajané v Chicagu pro svoji národ-

nost' a své náboženství dílo obdivuhodné, ped nímž i nepítel musí míti úctu.

Deset chrám, z nichž mnohé jsou pravou ozdobou velkomsta Chicaga, deset

esko-katol. denních škol, do nichž chodí na 3146 dtí, farní budovy, osadní spol-

kové místnosti a dvorany, na sta spolk podprných, pveckých, dramatických,

dobroinných, sokolských a náboženských, esko-katol. sirotinec, kollej sv. Pro-

kopa, dobrý eský tisk, to výsledky horlivé, vlastenecké a nadšené práce ka-

tol. Cech, vedených neúnavným, obtavým eským katol. knžstvem. Jest ne-

sporno, že katol. Cechové v Chicagu a také jinde v Americe, majíce podporu
své národnosti v osadní eské škole a v kostele, zachovají si svoji národní indi-

vidualitu práv tak, jako katol. Lužití Srbové v Sasku a katol. Poláci v Po-

znasku. Zde se jeví katolická víra štítem národnosti.

—

o
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krate za tYden. Skolni vyueovani v osade zahajeno bylo poeatkem meslce brez
na roku 1910. Skolu navstevovalo 86 ditek, jez vyucuji scstry radu sv. Be
nedikta z eeskellO klasteTa v Chicagn. Nova bndova jest zi"izena tak, ze v dolej
S1 mistnosti jsou ctYl'i skolni svetnice, ui'adovna a byty pro sestry-ueitelky a v 
mistnosti horejsi, kdez je mlsta pro 500 osob v lavicich, jest chram Pane. Vzru
stem osady bude mozno tuto mistnost' promenit ve skoln! svetnicc. 

Skola i chram Pane byly slavnostnim zpusobem posveceny arcibiskupem 
oehicazskS'm Jakubel~ Eduardeill Quigleym v nedeli, dne 29. kvetna, roku 1910., 
za pfisluhy cetneho ceskeho duchovenstva a cesl{{~ho katol. lidn. 

Touto des~lton, nejmlads! ceskon kato'l. osadou kone! strncne dejiny ce
skych katol. osad v Chicagn. -

Kostel se skolou v 10. ceske katol. osade Maria Cell, v Ohicagu, Ill. 

Za necelych 50 let vykonali katol. krajane v Chicagu pro svoji narod
nos1' a sye nlibozeru;tvl dilo obdivuhodne, 'pi-ed nlmzi nepfitel mns! miti (lctn. 
Deset chramu, z nichz mnohe jsou pravou: ozdobon velkomesta Chicaga, deset 
cesko-katol. dennlch skol, do llichz chodi na 3146 deil, farn! budovy, osadni spol
kove mistnosti a dvorany, na sta spolku podpuTnych, peve<CI{ych, dramatickS'ch, 
dobrocinnych, sokolskS'ch a nabozenskych, cesko-katol. sirotcine'c, kolle!j sv. Pro
kopa, dobrS" ceskS' tisk, tot' vysledky horlive, v,}astenecke a nadsenepr~'t:ce Im
tol. Cechu, yedenych neunavnym, obetavym ceskym katoL knezstvem. Jest ne
sporno, ze katol. Cechove v Chicagn a take jinde v Americe, majice podporu 
sve narodnosti v osadni ceske sko]e a v kostele, zachovaji si svoji narodnl indi
vidualitu prave tak, jako katol. Luzictl Srbo~e v Saskn a katol. Polaci v Po
znansku. Zde se jC\,'l katolicka vira stitem narodnosti.-

--------~o---------



666 Djiny echv Amerických.

VÝVOJ EVANGELICKÉ CÍRKVE MEZI ECHY V CHICAGU.

Mnohem pozdji než eští katolíci, poali se v Chicagu organisovat eští

evangelíci, a sice teprve na sklonku let sedmdesátých, kdy poali se scházet v
malém nmeckém kostele na Tajdor, blíže Halsted ulice. Již zemelý laik, Jan
Bernhard z Plzn, byl eníkem "eských Bratí," jak se sami nazývali a mno-

hým evangelickým Cechm prokázal poslední poctu na hbitov. (Krátký as
dosluhoval též Frant. B, Zdrbek eským protestantm v Chicagu, dojíždje

tam z Caledonie ve Wisconsinu.)

Až do roku 1883. nevdly americké etné evangelické církve tém nie-

ho o amerických eších. Toho roku však na podzim ve schzi americké spole-

nosti pro zahraniní missie, konané v Clevelandu, ve státu Ohio—seznámil pastor

Henry Albert Schauffler, jenž tehdy práv zapoal missijní práci mezi Cechy

v Clevelandu, pí. E. W. Blachfordovou z Chicaga s duchovními smry eského

lidu v Americe. Na prosbu její. by vyšetil duchovní žití, smýšlení a tužby

chicažských ech, pibyl tam 14. listopadu roku 1883. a v byt jejím vypravo-

val amer. pátelm missijní práce o svých chicažských zkušenostech.

Na této schzi usneseno, pracovati mezi chicažskými echy, a již v listo-

padu r. 188-4. zahájil soustavnou evangelickou missijní práci ve mst zahrad

Edwin August Adams, bývalý fará anglické kongreganí církve ve vesnice

Northborro ve státu Massachusetts. Edwin August Adams jest z rodu puritán-

ského. Pedkové jeho byli mezi nejprvnjšími vysthovalci z Anglie. Narodil

se ve mst Franklin ve státu Massachusetts 21. íjna r. 1837. Až do roku de-

vatenáctého pracoval s otcem na farm, chod každou zimu od 3—6 msíc do

školy. Po té vstoupil do Amherstské kolleje v Massachusetts a graduoval tam

r. 1861., když mu bylo 23 let. Potom pt let vjaioval ve škole a dv léta stu-

doval bohosloví : rok v New Yorku a rok v Andoveru v Massachusetts. Na to

byl 4 roky faráem kongreganí církve v North Manchesteru v Connecticut.

Roku 1872. vstoupil do služby Americké spolenosti pro zahraniní missie, a byl

poslán s Henry Albertem Schaufflerem do ech. Nauiv se esky, psobil v e-
chách deset let a pomohl tam založit "Svobodnou reformovanou církev." Roku
1882. vrátil se do Ameriky, pijal místo faráe pi anglické kongreganí církvi

v Northborro v Massachusetts, odkudž se pesthoval do Chicaga r. 1884. a ve

služb chicažské missijní spolenosti od 1. listopadu mezi tamními echy praco-

val. Uil v nedlní škole, v najaté místnosti na jihozápadním rohu Centre ave.

a 21. ulice. V prvním shromáždní pítomno bylo 16 osob a v nedlní škole

7 žák.
Z rohu Centre avenue peložena pozdji tato missie do ís. 670. Throop

ulici, kde s lepšími výsledky pokraovala ; nedlní škola vzrostla na 300 žák.

Roku 1886. jal se Adams vydávati eský asopis, obsahu náboženského,

který nazval "Pravdou." První íslo vyšlo dne 1. íjna v malém formátu o osmi

stránkách ítai látky. Pozdji pidána obálka se zprávami a oznámkami. V
msíci záí 1891. formát "Pravdy" zvtšen. Roku 1893. mla "Pravda" již tolik

odbratel, že mohla krýti skorém všechny své výlohy. Tu však po svtové vý-

stav v Chicagu práce a obchod všude tak ochabl, že ani odbratelé nemohli

platiti a ani dívjší dobrodinci "Pravdy" nemohli niím na výlohy pispti, pro-

tož "Pravda" roníkem VIII., íslem 47., v prosinci r. 1894. zanikla.

o
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VYVOJ EVANGELICKE CIRKVE MEZI CECHY V CHICAGU. 

l\Inohem pozdeji nei cesti katolici, pocali se v Chicagu organisovat cesti 
evangelici, a sice teprve na sklonku let sedmdesaty'ch, kdy pocali se schazet v 
malem nemeckem kostele na Taylor, bHze Halsted ulice. Jiz zemrely laik, Jan 
Bernhard z Plzlle, byl reenikem "Cesk~'eh BratH," jak se sami nazfrvali a mno
hym evangelickym Cechfull prokazal posledni podu na hfbitove. (Kratky cas 
dosluhoval tez Frant. B. Zdriibek ceskym protestantum v Chicagu: dojizdeje 
tam z Caledonie ve \Visconsinu.) 

Az do roku 1883. nevedely amel'icke cetne evangelicke cirkvc temer nice
ho 0 americkych Cesich. Tollo roku vsak na podzim ve schihi americke spolec
nosti pro zahranicni missie, konane v Clevelandu, ve statu Ohio-seznamil pastor 
Henry Albert Schauffler, jenz tehdy prave zapocal missijni praci mezi Cechy 
v Cleyelandu, pi. E. W. 13lachfordovou z Chicaga s duchovnimi smery ceskeho 
lidu v Americe. Na prosbu jeji, by vysetril duchovni ziti, smysleni a tuzby 
chicazskych Cechu, pribyl tam 14. listopadu roku 1883. a v byte jejim vypravo
val amer. pratelum missijni pra.ce 0 svych chicazskych zkusenosteeh. 

Na teto SChllZi usneseno, pracovati mezi chicazskymi Cechy, a jiz v listo
padu r. 1884:. zahajil sonstavnou evangelickou missijni 'praci ve meste zahrad 
Edwin August Adams, b5'valy farM' anglicke kongregacni cirkve ve vesnicee 
Northborro ve statu Massachusetts. Edwin August Adams jest z rodu puritan
skeho. Predkove jeho byli mezi nejprvnejslmi vystehovalci z Anglie. Narodil 
se ve meste Franklin ve statu l\Iassachusetts 21. Hjna r. 1837. Ai do Toku de
vatenacteho pracoval s otcem na farme, chode kazdou ZilllU od 3-6 meslcii do 
skoly. Po te vstoupil do Amherstske kolleje v Massachusetts a graduoval tam 
r. 1861., kdyz mu bylo 23 let. Potom pet let vyncoval ye skole a dve leta stu
doval bohoslovi: rok v New Yorku a rok v Anclovern v l\Iassachnsetts. Na to 
byl 4 roky fararem kongregacni cirkve v North l\Ianchestern v· Connecticut. 
Rokn 1872. vstoupil do sluzl:iy Americke spolecnosti pro zahranicnl missie, a byl 
poslan s Henry Albertem Schaufflerem do Cech. Nauciv se cesky, pi'lsobil v Ce
chaeh deset let a ·pomohl tam zalozit "Svobodnou reformovanon .cirkev." R,oku 
1882. vratil se do Ameriky, prijal misto farare pri anglicke kongregacni cirkvi 
v Northborro v IHassachusetts, odkudz se prest(~hoval do Chicaga r. 1884. a ve 
sluzbe chicazske missijni spolecnosti od 1. listo.padn mezi tamnimi Cechy praco
val. Dcil v nedEHni skole. v llajate mistnosti na jihozapadnlm rohn Centre ave. 
a 21. ulice. V prvnim shromazdeni pritomno bylo 16 osob a v nedelni skole 
7 zakii. 

Z rohu Centre avenue prelozena pozdeji tato missie do cis. 670. Throop 
ulici. kde s lepsimi vS'sledky pokracovala; nedelnl skola vzrostIa na 300 zuku. 

Rolm 1886. jal se Adams vydavati ceskfr casopis, obsahn nnbozenskeho, 
ktery nazval "Pravdou." Prvnl eislo vyslo dne 1. rijna v malem formatu 0 osmi 
strankach cltaci l£ttky. Pozdeji pridana obnlka se zpravami a oZllclmkami. V 
mesici zaH 1891. format "Pravdy" zvetSen. Rokn 1893. mela "Pravda" jiz tolik 
odberatelii, ze mohla kryti skorem vsechny sve vYloh~T. Tn "sak po svctove vy
stave v Chicagu prace a obchod vsnde tak ochabl, ze ani odberate16 nemohlj 
platiti a ani drivejsi dobrodinci "Pravdy" nemohli niCim na vylohy prispeti, pro
t02 "Pravda" rocnikem YIII .. cislem 4:7 .. v prosinci r. 1894. zanilda. 

---------,0---------
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Po více než tíleté práci rozhodl se Adams založit osadu. Svolána tedy

schze kongreganí církve v Chicagu na den 30. bezna 1888. a se 34 osobami

založena církev.

První lánek jejího zízení zní: "Církev tato se jmenuje Betlémská cír-

kev a ídí se dle zpsobu kongreganích anglických církví. S tmito církvemi

bude vždy v úplném spojení."

Za dv léta pak, totiž 1. kvtna r. 1890., byl sboru zdarma odevzdán práv
dohotovený, prostranný chrám na Loomis, blízko 19. ulice, postavený ehicažskou

missijní spoleností za 35,000 dollar. Kostel jest dobe zaízen pro velkomst-

-skou missii.

Tehdy po nkolik let Betlémská církev rozšiovala svou innost' na všech

•stranách mezi ehicažskými echy a též mezi Slováky i mezi Poláky. Ale ode

vší této práce pro hmotný nedostatek a špatné úspchy upuštno, takže mimo
Betlémský kostel nikde jinde se nepracuje.

Od roku 1896. jest také výpomocným kazatelem pastor Václav Prcha.

Tento se narodil 16. listopadu r. 1866. v Ježov na Plzesku. Ordinován

byl 15.. ervna r. 1900. Od založení církve až do roku 1903. pijato za leny
"269 osob. V Betlémském kostele užívá se pi bohoslužbách ei eské i anglické.

Souasn asi s kongreganí církví, vyskytli se v Chicagu eští methodisté.

-První eská methodistická osada založena byla v lét r. 1884. Frant. J. Hrejsou

(nyní již mrtvým). Fr. Jos. Hrejsa narodil se 2. kvtna 1853. v Humpolci. Do
Ameriky pijel r. 1868. a kazatelem se stal r. 1884. Zemel 2. kvtna roku 1899.

v Chicagu. Než se stal pastorem, byl truhláem. Práce jeho vedla k postavení

ikostela na rohu ulic Fisk a 19. Pláce. Jeho nástupcem stal se Fr. Pelikán (bydlí

503 S. Campbell Ave. v Chicagu), nyní redaktor "Kesanského Posla" a fará

v methodistické osad od r. 1899.—1904. Narodil se dne 6. íjna roku 1866.

ve Ždírci u Chotboe.
Druhá methodistická církev zízena v tak eeném Town of Lake. Bo-

Ihoslužby konaly se v kostele amerických Methodist na Marsfield ave. a 47. ul.

Kazatelem ustanoven tam pastor Josef Mišika. Tento se narodil 1. led-

na r. 1868. v áslavi. Do Ameriky pibyl r. 1884. Do úadu kazatelského do-

sazen byl r. 1899. Jako missioná na jižní stran byl od roku 1899.—1904. a

•od toho roku slouží v prvé methodistické osad.

Pastor Theodor Kubricht, nyní léka v Texasu, také krátkou dobu vypo-

.máhal eským methodistm v Chicagu.

Tetí methodistická osada (Jan Hus) má svj kostel na rahu Sawyer
avenue a 24. ul. Kostel ten byl amer. methodisty vj^stavn r. 1894. Pastor Vá-

clav Vank (bývalý redaktor "Chicažských List," potom presbyterní kazatel v

Baltimore) byl správeem osady té za doby stavní kostela. Zárove byl redak-

torem r. 1891. v Clevelandu založeného "Kesanského Posla." Pastor V. Vank
se narodil roku 1862. v Domažlicích, kde vystudoval gymnasium

;
po té studo-

val v Praze katolické bohosloví a pozdji od katol. církve odpadl.

Po nm nastoupil pastor Richard M. De Castello. Tento se narodil 28.

ledna 1870. v Padaov u Tábora. Studoval bohosloví v Bereu v Ohiu,
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Po vice nez trilete praci rozhodl se Adams zalozit osadu. Svolana tedy 
schuze kongregacnl cirkve v Chicagu na den 30. brezna 1888. a se 34 osobami 

.zalozena cirkev. 
Prvni clanek jejiho zfizeni zni: "Cirkev tato se jmenuje Betlemska cir

key a fidi se dIe zpusobu kongregacnich anglickych cirkvl. S temito cirkvemi 
"bude vzdy v uplnem spojeni." 

Za dye leta pak, totiz 1. kvetna r. 1890., byl\ boru zdarma odevzdan prave 
dohotoven$', prostranny chram na Loomis, blizko 19. ulice, postaveny chicazskou 
'missijni spolecnosti za 35,000 dolIaru. Kostel jest dobre zafizen pro velkomest
·skou missii. 

Tehdy po nekolik let Betlemska cirkev rozsirovala svou cinnost' na vsech 
·stranach mezi chicazskymi Cechy a tez mezi Slovaky i mezi Polaky. Ale ode 
v81 teto prace pro hmotny nedostatek a spatne uspechy upusteno, takze mimo 
Betlemsky kostel nikde jinde se nepracuje. 

Od roku 1896. jest take v}rpomocnym kazatelem pastor Vaclav PrUcha. 
Tento se narodil 16. listopadu r. 1866. v Jezove na Plzenskll. Ordinovan 

byl 15 .. cervna r. 1900. Od zalozeni cirkve az do roku 1903. prijato za cleny 
'269 osob. V Betlemskem kostele uziva se pri bohosluzbach reci ceske i anglicke. 

---------0---------
Soucasne asi s kongregacni cirkvi, vyskytli se v Chicagu cesti methodiste . 

.Prvni ceska methodisticka osada zalozena byla v lete r. 1884. Frant. J. Hrejsou 
(nyni jiz mrtvYm). Fr. Jos. Hrejsa narodil se 2. kvetna 1853. v Humpotci. Do 
Ameriky prijel r. 1868. a kazatelem se stal r. 1884. Zemrel 2. kvetna rokn 1899. 
v Chicagu. Nez se stal pastorem, byl truhlarem. Prace jeho vedla k postaveni 
lkostela na rohu ulic Fisk a 19. Place. Jeho nastupcem stal se Fr. Pelikan (bydli 
503 S. Campbell Ave. v Chicagu), nyni redaktor "Krest'anskeho Posla" a farar 
v methodisticke osade od r. 1899.-1904. Narodil se dne 6. rijna roku 1866. 
ve Zdirci u Chotebore. 

Druha methodisticka cirkev zrizena v tak recenem Town of Lake. Bo
~hosluzby konaly se v kostele americkych ~Iethodistll na ~Iarsfield ave. a 47. ul. 

Kazatelem ustanoven tam pastor Josef MiSiCka. Tento se narodil 1. led
.na r. 1868. v Caslavi. Do Ameriky pribyl r. 1884 .. Do uradu kazatelskeho do
·sazen byl r. 1899. Jako missionaf na jizni strane byl od roku 1899.-1904. a 
,·{)d toho roku slomi v prve methodisticke osade. 

Pastor Theodor Kubricht, nynilekaf v Texasu, take kratkon dobu vyP{)
.milial ceskYm methodistiim v Chicagu. 

Tfeti methodisticka osada (Jan Hus) rna svuj kostel na rO'hu Sawyer 
.avenue a 24. ul. Kostel ten byl arner. methodisty vystaven r. 1894. Pastor Va
.clav Vanek (bjvaly redaktor "Chi'caZskych Listu," potom presbyterni kazatel v 
'Baltimore) byl sprav·cem osady te za doby staveni kostela. Zaroven byl redak
-torem r. 1891. v Clevelandu zalozeneho "Kfest'anskcho Posla." Pastor V. Vanek 
se narodil roku 1862. v Domazlicich, kde vystudoval gymnasium; po te studo
val v Praze katolicke bohoslovl a pozdeji od katol. clrkve odpadl. 

Po nem nastO'Upil pastor Richard M. De Castello. Tento se narodil 28. 
ledna 1870. v Padarove u Tabora. Stu-doval bohoslovi v Bereu v Ohiu. 
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Nyní je pastorem Fr. V. Duha, jenž se narodil 28. dubna 1871. v Chicagu.

tvrtá eská meth. osada v Chicagu založena byla 2. kvtna r. 1897.

Frant, Pelikánem na jihozápadní stran. Shromáždní se konají v najatém do-

m na rohu 14. ul. a 41. Court. Kazatelem je synovec zemelého kazatele Franta

J. Hrejsy

—

Josef Fr. Hrejsa, který r. 1899. obdržel dovolení kázati. eští me-
thodisté jsou nejsilnjší eskou protestantskou denominací v Chicagu.

Co se týe eských baptist, tu uvádíme toto

:

Prvním baptistick3'm missionáem, který psobil mezi echy v Chicagu^

byl kazatel Ludvík Lanyi. Ten se narodil v Ratiboi u Vsetína. Gymnasima
studoval v Král. Hradci a v Tšín, bohosloví v Nmecku. Ordinován byl v
New Yorku r. 1884. Usadiv se v mst zahrad 2. ledna r. 1888., zahájil svou

innost' veejným shromáždním v najatém krám na Fisk ul, íslo 69., dne 8.

ledna roku 1888. V místnosti této se konala pravidelná shromáždní až do kon-

ce února roku 1889, Odtud se missie pesthovala do nové budovy na Throoi)^

ul. íslo 558., kterou ochotn vystavl a zaídil bratr V. Lingle, len angl. bapt.

církve "Emanuel" v Chicagu. lenové sboru tvoili samostatnou missijní stani-

ci, ale byli ve spojení s "První nmeckou bapt. církví v Chicagu," S touto missií

byla ve spojení nedlní škola. Jiná nedlní škola byla otevena na 21. ul., blíže

California avenue, musela však býti pro nedostatek prostedk opt zavena.
Bratr Lanyi jal se též vydávati msíník "Rozséva," ježto list se však nevyplá-

cel, byl záhy zastaven,

V únoru roku 1890, se bratr Lanyi práce mezi echy vzdal a odebral se

na farmu nedaleko Medfordu v okresu Taylor ve Wisconsinu, Údové sboru

vidouce, že v Americe eského kazatele nenajdou, obrátili se do ech na ka-

zatele J. Novotného, prosíce ho, aby jim nkoho doporuil. Novotný navrhl

jim kazatele Jana Keje, tehdy v Pešti v Uhrách, který povolání pijav, do Chi-

caga se pesthoval a dne 5, února r. 1891. missijní dílo zapoal. Jan Kej se

narodil 3. ervence r. 1857. v Dolní Kamenici u Velvar, Za jeho správy dne
20. záí r, 1896. nazván sbor "První eskou bapt. církví v Americe. len bylo

84. Roku 1899. dostal Kej pozvání od baptistické církve v Lorainu v Kansasu,

aby tam kázal eským farmám. Poslechl, do zmínné krajiny se odebral a
mezi krajany asi 3 týdny psobil. Dle všeho se mu tam zalíbilo, nebo už 1.

ervence r. 1900. z Chicaga se odsthoval a stálou missijní práci v Kansasu za-

poal.

Usadil se ve vesnice Palacký, nedaleko Lorainu,

Osielá osada v Chicagu byla optn nucena hledat ve staré vlasti njaké-
ho náhradníka. Obrátila se tedy na kazatele Václava Králická v Roudnici se

žádostí, aby na míst kazatele Keje v missijním díle pokraoval. Tento pislí-

bil a pijel dne 11. srpna r. 1900, Václav Králíek se narodil 5. dubna 1866. v
Tismici u eského Brodu. Studoval gymnasium v Praze a bohosloví na bapt.

ústavu v Hamburku, Byv ordinován r, 1889., psobil jako kazatel v Roudnici

až do ervence r. 1900,

Co se týe missijní innosti jmenované církve, sluší podotknouti, že i na
jiných stranách msta se snažila evangelium hlásati. Tak zaala missii na jihu,

v Town of Lake a potom na západ, na California avenue a 22. ulici. Zvlášt
tato poslednjší missie prospívala. Shromáždní se konala pravideln v nedli
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Nyni je pastorem Fr. V. Duha, jenz se narodil 28. dubna 1871. v Chicagu. 
Ctvrta ceska meth. osada v Chicagu zalozena byla 2. kvetna r. 1897. 

Frant. Pelikanem na jihozapadni strane. Shromazdeni se konaji v najatem do
me na rohu 14. ul. a 41. Court. Kazatelem je synovec zemreleho kazatele Frant. 
J. Hrejsy-Josef Fr. Hrejsa, ktery r. 1899. obdriel dovoleni kazati. Cesti me
thodiste jsou nejsilnejsi ceskouprotestantskou denominaci v Chicagu. -- --

Co se tyce ceskjch baptist-il, tu uvadime toto: 
Prvnim baptisti·ck}Tm missionarem, ktery 'pusobil mezi Cechy v Chicagut 

byl kazatel Ludvik Lanyi. 'Ten se narodil v Ratibori u Vsetina. Gymnasium 
studoval v Kral. Hradci a v Tesine, bohoslovi v Nemecku. Ordinovan byl v 
New Yorku r. 1884. Usadiv se v mestc zahrad ~. ledna r. 1888., zahajil svou 
cinnost' verejnym shromazdenim v najatem krame na Fisk uI. cislo 69., dne 8. 
ledna roku 1888. V mistnosti teto se konala pravidelna shromazdeni az do kon
ce unora roku 1889. Odtud se missie prestehovala do nove budovy na Throop 
ul. cislo 558., kterou ochotne vystavel a zafidil bratr V. Lingle, clen angl. bapt. 
cirkve "Emanuel" v Ohicagu. Clenove sboru tvorili samostatnou missijni stani
ci, ale byli ve spojeni s "Prvni nemeckou bapt. cirkvi v Chicagu." S touto missii 
byla ve spojeni nedelni skola. Jina nedelni skola byla otevrena na 21. u1., blize 
California avenue, musela vsak byti pro nedostatek prostredku opet zavrena. 
Bratr Lanyi jal se tez vydavati mesicnik "Rozsevac," jezto list se vsak nevypla
cel, byl zahy zastaven. 

V unoru roku 1890. se bratr Lanyi prace mezi Cechy vzdal a odebral se 
na farmu nedaleko l\1:edfordu v okresu Taylor ve Wiseonsinu. Udove sboru 
vidouce, ze v Americe ceskeho kazatele nenajdou, obratHi se do Cech na ka
zatele J. Novotneho, prosice ho, aby jim nekoho doporucil. Novotny navrhl 
jim kazatele Jana Kejre, tehdy v Pesti v Uhrach, ktery povolani prijav, do Chi
caga se prestchoval a dne 5. unora r. 1891. missijni dHo zapoca1. Jan Kejr se 
narodil 3. cervence r. 1857. v Dolni Kamenici u Velvar. Za jeho spravy dne 
20. zari r. 1896. nazvan sbor "Prvni ceskou bapt. cirkvi v Americe. Clem1 bylo 
84. Roku 1899. dostal Keji" pozvani od baptisticke cirkve v Lorainu v Kansasu, 
aby tam kazal ceskym farmarl1111. Poslechl, do zmlncne krajiny se odebral a 
mezi krajany asi a tydny pi'lsobil. DIe vsebo se mu tam zallbilo, nebot' uz 1. 
cervenee r. 1900. z Chicaga se odstehoval a stalou missijni praci v Kansasu za
pocal. 

Usadil se ve vesnicce Palaeky, nedaleko Lorainu. 
Osirela osada v Chicagu byla opctne nucena hledat ve stare vlasti nejake

ho nahradnika. Obratila se tedy na kazate~e Vaclava Krilicka v Roudnici se 
zadostl, aby na miste kazatelc Kejre v missijnim dile pokracoval. 'Tento pEsIl
bil a prijel clne 11. srpna r. 1900. Vaclav Kralicek se narodil 5. c1ubna 1866. v 
Tismici u Cesk6ho Brodu. Stud oval gymnasium v Praze a bohoslovl na bapt. 
ustavu v IIamburku. Byv orclinovan r. 188!)., pi'lsobil jalw kazatel v Rouc1nici 
az do cervenee r. 1900. 

Co se tyee missijni cinnosti jmenovane 'Cirkve, slusi podotknouti, ze i na 
jinych stranaeh mesta se snazila evangelium hlasati. Tak zacala missii na jihu, 
v Town of Lake a potom na zii.:pade, na California avenue a 22. uUei. Zvlaste 
tato poslednejsl missie prospivala. Shromazdeni se konala pravidelne v nedeli 
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a nedlní škola se zmohla na 100 žák. Údové, potem 19, rozhodli se založiti

svoji missii a zídili si v únoru r. 1899. samostatnou osadu, která ítá pes 32 úd.
Schze odbývány ve tvrtek veer a v nedli dopoledne a veer v najaté místno-

sti . 1208. South-west Bouleward (jihozápadní tída). V poslední dob roz-

hodli se x>ostavit si vlastní modlitebnu na Albany avenue a 26. ul. a skuten tak

uinili. — Všech eských baptist je v Chicagu asi 150. —
Konen dlužno zmíniti se ješt o eské reformované církvi v Chicagu.

Sbor evang. reformovaný v Chicagu založen byl dne 2. srpna r. 1896. pa-

storem Karlem V. Molnárem a zízen dne 1. srpna roku 1897. Bohoslužby zpr-

vu konány byly v dolejší místnosti nmeckého reform. kostela na 13. Pláce mezi

Ashland ave. a Laflin ul,, každé nedle odpoledne. Pozdji sbor pesthoval se

do pronajaté místnosti v ísle 561. na 19. ul., blíže Blue Island avenue. V této

setrval až do 15. záí 1899., kdy se pesthoval do ísla 572. záp. 19. uli^e.

Pastor Karel V. Molnár se narodil 8. ervna 1870. v Javorníku u Strážni-

ce. Otec jeho, Karel, byl tam evang. reform. faráem a pradd jeho, Petr, byl

jedním z prvních fará, kteí, po vydání toleranního patentu, odebrali se z

Uher do Moravy. Nižší gymnasium studoval v Uherském Hradišti a bohosloví

na Union Theological Seminary v New Yorku a v McCormickov bohosloveckém

seminái v Chicagu. Ordinován byl dne 17. kvtna r. 1896.

Roku 1899. zakoupeno místo pro chrám na rohu Ashland ave. a 19. ul.

Když pak v ervnu r. 1900. pastor Karel V. Molnár se podkoval, na jeho místo

nastoupil pastor Václav Dudycha, jenž pak osadu tu spravoval. Pastor Du-
dyeha se narodil 23. ervence roku 1863. v Boru u Prosee. Vychován byl v Ce-

dar Rapidsích v low, kde studoval. Po té odebrav se do New Yorku, studoval

tam bohosloví. Ordinován byl 12. íjna 1892.

Za jeho správy vystavn r. 1903. kostelík na výše zmínném pozemku.
Tento sboreek liší se od ostatních eských reformovaných sborv v Americe
tím, že není neodvislým. Je totiž vydržován americkými protestanty, a jest

sborem eské reformované církve v Americe, který byl založen penzy ameri-

ckých protestantských bohá.
eské evangelické církve v Americe krom evangelických reformovaných

nebo esko-bratrských vydržovány jsou mocnými protestantskými sektami, jež

povšimly si v letech osmdesátých eského pisthovalectva v Americe, když po-

et jeho neustále rostl. I rozhodly se mezi echy pracovat a poaly vysílat

k nim eské evangelické kazatele. Proto dnes vtšina eských sbor evangeli-

ckých spojena jest s nkterým vyznáním ameri'ckým a jest mu podízena. Od-
tud dnes ta rzná vyznání mezi evangelíky eskými !—^Ano, bez pomoci ameri-
ckých bohatých církví nebylo by vbec možno bývalo konati práci evangelickou
v takovém rozsahu, jak nyní se koná, ana vtšina chudých evangelických církví

eských nebyla a není dosud s to vydržovati si kazatele a chrámy stavti. P-
sobnost' tchto eských evangelických kazatel jest dosud missijní a považo-
vána za ás americké "Home Missions" (domácí nebo vnitní missie) ; eští
kazatelov pak jsou pouze jednotlivými americkými denominacemi vydržovaní
missionái.

Vtšina sbor má svoje kostely, které vystavli ovšem amerití prote-
stanti (pouze sborj' reformované eské církve mají své vlastní kaple) a jsou to

ve velkých mstech budovy cihelné, prostranné, o nkolika místnostech, jichž

~~\ 
, t.' .. " 

},. 

I ; '\'; 

..JiL-1 ~ .. j" .. 

Stat Illinois. 669 

a nediHni Skola se zmohla na 100 zakti. Udove, poctem 19, rozhodli se zaloZiti 
svoji missii azridili si v unoru r. 1899. samostatnou osadu, ktera clta ,pres 32 udu. 
8chuze odbyvany ve ctwtek veceT a v nedeli dopoledne a vecer v najate mistno
sti c. 1208. South-west Bouleward (jihozapadni tNda). V posledni dobe roz
hodli se postavit si vlastni modlitebnu na .A!lbany avenue a 26. ul. a skutecne tak 
ueinili. - Vsech ceskych baptistu je v Chicagu asi 150. -

Konecne dluZno zminiti se jeste 0 ceske reformovane cirkvi v Chicagu. 
Sbor evang. reformovany v Chicagu zalozen byl dne 2. srpna r. 1896. pa

storem Karlem V. Mo1n8.rem a zHzen dne 1. srpna Toku 1897. Bohosluzby zpr
vu konany byly v dolejsi mistnosti nemeckeho reform. kostela na 13. Place mezi 
Ashland ave. a Laflin ul., kazde nedele odpoledne. Pozdeji sbor prestehoval se 
do pronajate mistnosti v cisle 561. na 19. ul., blize Blue Island avenue. V teto 
setrval az do 15. zaN 1899., kdy se prestehoval do cisla 572. zap. 19. ulice. 

Pastor Karel V. l\1olnar se narodil 8. cervna 1870. v Javorniku u Strazni
ceo Otec jeho, Karel, byl tam evang. reform. fararem a praded jeno, Petr, byi 
jednim z prvnfch fararu, kte.fi, 'po vydani tolerancniho patentu, odebraH se z 
Uher do Moravy. Nizsi gymnasium studoval v Uherskem Hradisti a'bohoslovl 
na Union Theological Seminary v New Yorku a v l\1cCormickove bohosloveckem 
seminafi v Chicagn. Ordinovan byl dne 17. kvetna r. 1896. 

Roku 1899. zakoupeno misto pro cbram na rohu Ashland ave. a 19. ul. 
Kdyz pak v cervnu r. ] 900. pastor Karel V. l\folnar sepodekoval, na jeho misto 
nastoupil pastor Vaclav Dudycha, jenz pak osadu tu spravoval. Pastor Du
dycha se narodil 29. cervence rroku 1863. v Boru u Prosece. Vychovan byl v Ce
dar Rapidsich v lowe, kde studoval. Po te odebrav se do New Yorku, studoval 
tam bohoslovi. Ordinovan byl 12. fijna 1892. 

Za jeho spravy vystaven r. 1903. kosteHk na vyse zminenem pozemku. 
Tento sborecek lisi se od ostatnich 'ceskych reformovanych sboruv v Americe 
tim, ze neni neodvislYm. J e totii vydrzovan ame['ickjmi protestanty, ~ jest 
sborem ceske reformovane cirkve v Americe, ktery byl zalozen penezy ameri
ckych 'protestantskych pohacu, - -

Ceske evangeHcke drkve v Americe krome evangelickych re£ormovanych 
nebo cesko-bratrskych vydrZovany jsou mocnjmi protestantskymi sektami, jez 
povsimIy si v letech osmdesaty'ch cesk&ho pristehovalectva v Americe, kdyz po
cet jeho neustaJe ,rostl. I ro-zhodly se mezi Cechy pracovat apocaly vysilat 
k nim ceske evangelicke kazatele. Proto dnes vetsina ceskych sborti evangeli
ck:0ch spojena jest s nekterrjm vyznanim amen'ckym a jest mu podNzena. Od
tud dnes ta rtizna vyznani mezi evangeliky ceskymi !-----Ano, bez pOll1oci ameri
ck:fch bohatych cirkvi nebylo by vubec mozno byvalo konati pra'ci evangelickou 
v takovem rozsahu, jak nyni se kona, ana vetsina chudych evangelick:f;ch cirkvi 
ceskych nebyla a neni dosud s to vydrzovati si kazatele a cnramy staveti. PU
sobnost' techto ceskych evangelickych kazatelu jest dosud missijni a pova:zo
vana za cast' americke "Home ,l\fissions" (doma'Ci nebo vnitrni missie); cesti 
kazatelove pak jsou 'pouze jednotlivymi americkymi denominacemi vydrZovanf 
missionafi. 

Vetsina shod\ ma svoje kostely, ktere vystaveli ovsem americti prote
stanti (pouze sbory reformovane ceskecirkve maji sve vlastni kaple) a jsou to 
ve velkych mestech budovy cihelne, prostranne, 0 nekolika mistnostech, jicbz 
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se pro spolky, nedlní školu atd, užívá. Na venkov však jsou kostely vtšinou

devné a malé. Pi mnohých sborech jsou i tenáské kluby, šicí a chlapecké

spolky atd.

Církev kongreganí má také ženské missionáky, které navštvují rodi-

ny, tou s nimi bible a shromažují dítky do nedlní školy. Pro vychování tch-

to eských missionáek jest v Cleveland "biblická škola," pod správou pí.

Schaufflerové, manželky pastora H. A, Schaufflera, známého z Brna a Prahy,

který poal kázati echm v Cleveland koncem roku 1882. a podobným zp-
sobem jako kollega jeho pastor E. A. Adams v Chicagu, ujal se práce kongre-

ganí v Clevelandu. Oba tito mužové piuili se eskému jazyku za svého po-

bytu v echách a jich piinním založena škola pro vychování kongreganích

missioná eských a slovanských, která dosud existuje pod jménem "Slovanské

oddlení pi Oberlinském seminái" v Oberlin v Ohio. Pedbžné vzdlání není

podmínkou pijetí do ústavu a vtšina eských kongreganích kazatel prošla

touto školou. Kongreganí církev nepracuje však jen mezi echy, nýbrž i mezi

Slováky a Poláky.

Krom zmínných církví jest v Americe též církev presbytemí, která za-

ala pracovat mezi echy nejprve v New Yorku, kde založen sbor roku 1875.

Širšího pole nabyla práce ta však teprve od r. 1889., kdy pastor V. Písek poprvé

vyjel jako missioná na západ. Nyní jest v Americe asi 20 presbyterních e-
ských sbor, které se spravují zízením presbyterním. Mají totiž své starší

(presbytery) a jáhny a zastupovány jsou v synodách svými staršími a farái.

V uení ovšem není rozdílu mezi presbyterní a eskou reformovanou církví a

také se ob stýkají na koncilech, reformované alliance a reformované eské

sbory v severních státech mají i kazatele z církve presbyterní.

K reformované neodvislé církvi poítáme adu sbor independentních,

od jakéhokoliv tlesa církevního i mezi sebou neodvislých. Nazývají se evan-

gelickými reformovanými nebo esko-bratrskými a pidržují se—mnohé aspo

—

helvetské konfesse a používají heidelbergského katechismu. Sbory pak jsou

seízeny dle zpsobu ve vlasti esko-moravské a nemají, jak již eeno, mezi

sebou žádnáho spojení, le že nkde dva nebo více slabších sbor má jednoho

kazatele. Ve své neodvislosti shledávají svoji pednost' a jsou mezi nimi nej-

starší a nejvtší eské sbory v Americe.. Ovšem nechceme tím íci, že všecky

tyto sbory jsou dost silné, silnjší než jiných eských evangelických církví.

Chrámy, spolkové domy, školy a jiné podniky GechO v Chicagu.

Než ukoníme djiny ech ve mst Chicagu, podáme ješt struný pe-
hled jejich innosti, jevící se v jejich stavbách a podnicích.

O desíti chrámech a školách esko-katol., o sirotinci sv. Josefa v Lisle,

111., o koUeji sv. Prokopa tamtéž, jsme. již šíe pojednali pi vypsání djin je-

dnotlivých esko-katol. osad v Chicagu. Zbývá nám ješt podotknouti, že eské
katol. spolky v Chicagu vystavly si nádherný spolkový dm s velikou dvoranou,

jevištm a místnostmi pro spolkové schze, ítárnou atd. na 18. ni. v osad sv.

Prokopa mezi ul. Laflin a Loomis, zvaný "esko-Slovanská Americká Sí."
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se pro spolky, nedeIni skolu atd. uziva. Na venkove vsak jsou kostely vetsinou 
drevene a male. Pri mnohych sbore:ch jsou i ctenarske kluby, sic! a chlapecke 
spolkyatd. 

Cirke'V kongregacni ma take zenske missionarky, ktere navstevuji rodi
ny, ctou s nimi bible a shromazd'uji ditky do nedelni skoly. Pro vychovani tech
to ceskych missionarek jest v Clevelande "biblicka skola," 'pod spravou pi. 
SchauffleTove, manzelky pastora H. A. Schaufflera, znameho z Brna a Prahy, 
ktery pocal kazati Cechum v Clevelande koncem roku 1882. a podobnjrn zpu
sob em jako kollega jehopastor E. A. Adams v Chicagu, ujal se prace kongre
gacni v Clevelandu. Oba tito muzove pfiucili se ceskemu jazyku za sveho po
bytu v Cechach a jich :pricinenim zalozena skola pro vychovani kongregaenich 
missionaru eeSk)TCh a slovanskych, ktera dosud existuje pod jmenem "Slovanske 
oddeleni pfi Oberlinskem seminari" v Oberlin v Ohio. Predbezne vzdelani neni 
podminkou pfijetJ: do ustavu a vetsina eeskych kongregacnich kazatelll prosla 
touto skolou. Kongregacni cirkev nepracuje vsak jen mezi Cechy, nybrz i mezi 
Slovaky a Polaky. 

Krome zminenych cirkvi jest v Americe te7. cirkev presbyterni, ktera za
cala pracovat mezi Cechy nejprve v New Yorku, kde zalozen sbor roku 1875. 
Sirsiho pole nabyla prace ta vsak teprve od r. 1889., -kdy pastor V. Pisek poprve 
vyjel jako missionar na zapad. Nyni jest v Americe asi 20presbyte'rnich ee
skYch sboru, ktere se spravuji zfizenim presbyternim. l\faji toti7. sve starsi 
(presbytery) a jahny a zastupovany jsou v sjnodach svymi starsimi a farari. 
V neeni ovsem neni rozdilu mezi .presbyterni a ceskon reformovanou cirkvi a 
take se obe stykaji na koncilech. reformovane alliance a reformovane ceske 
sbory v severnich statech maji i kazatele z cirkve presbyternL 

K reformovane neodvisle cirk'Vi pocitame radu sborll independentnich, 
od jakehokoliv telesa cirkevniho i mezi sebou neodvislYch. NazYvaji se evan
gelickymi reformovanYmi nebo cesko-bratrskYmi a pridrzuji se-mnohe aspon
helvetske konfesse a pouzivaji heidelbergskeho katechismu .. Sbory pak jsou 
sefizeny dIe zpusobu ve vlasti cesko-moravske a nemaji, jak jiz reeeno, mezi 
sebou zadneho spojeni, lec ze nekde dva nebo vice slabsich SbOrll ma jednoho 
kazatele. Ve sve neodvislosti shledavaji svoji prednost' a jsou mezi nimi nej-

. starSi a nejvetsi ceske shory y Americe.. Ovsem nechceme tim fici, ze vsC'cky 
tyto sbory jsou dost silne, silnejsi nez jinych eeskych evangelickych cirkvl. 

---------0---------

Chramy, spolkove domy, skoly a jine podniky Cechu y Chicagu. 
Nez ukoncime dejiny Cechu ve meste Chicagu, podame jeste strueny pre

hIed jejich cinnosti, jevici se v jejich stavbach a podnicich. 
o desiti chramech a skolach cesko:.katol., 0 sirotcinci sv. Josefa v Lisle, 

; Ill., 0 kolleji sv. Prokopa tamtez, ~sme .jizslre pojednali pH vypsani dejin je
dnotlivych cesko-katol. osad v Chicagu. Zbyva n&m jeste podotknouti, ze eeske 
katol. spolky v Chicagu vystavely si nadherny spolkovy dum s velikou dvoranou, 
jevistem a mistnostmi 'Pro spolkove schuze, cHarnou atd. na 18. u1. v osade sv. 
Prokopa mezi ul. Laflin a Loomis, zvany J'Cesko-Slovansk8. Americka. Sin." 
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Dále dlužno podotknouti, že katol. echové spolen s katol. Poláky vlast-

ní 3 hbitovy a to: 1.) Sv. Vojtcha v Niles, 2.) sv. Kíže v Hammond a 3.)

"Vzkíšení Pán" pi Archer ave. a 71. ul.

Pokud se týe ech svobodomyslných, uvádíme v píin jejich budov

a podnik toto

:

Roku 1864. vystavl spolek "Slovanská Lípa" na Clinton, poblíže Van Bu-

ren ul. budovu, která však roku 1865. shoela. Roku 1869. postavil spolek ten

novou budovu na Taylor ulici. Roku 1871. pevzala "Tlocviná Jednota Sokol"

veškerý majetek i dluhy "Slovanské Lípy," proež i budova ta náležela pak So-

kolm této jednoty. Rovnž r. 1869. vystavl "Sokol esko-americký" spolko-

vou budovu na De Koven ulici. Tyto dva nejstarší zábavné spolky v Chicagu

se r. 1892. spojily v jeden spolek pode jménem "Sokol Slovanská Lípa," budova

Národní tiskárna v Chicagu, 111.

na Taylor ul. prodána železniní spolenosti za 20.000 dollar, a lenové "Tlo-

cviné Jednoty Sokol" pesthovali se pak do sín "esko-amerického Sokola"

na De Koven ul. . 106.—108.

Roku 1873. postavil již zemelý Martin ech první eskou budovu s jevi-

štm na rohu ulic Brown a 20. Roku 1897. byla však budova ta zbourána a

díví bylo za 15 dollar prodáno. Sí ta byla první veejnou místností eskou
v Plzni, a Plzeský Sokol a jiné eské spolky vidlj^ tam své první dny.

Roku 1877. založen byl svobodomyslnými echy v Chicagu "Národní

hbitov." Hbitov ten jest majetkem 29 svobodomyslných chicažských spolk,

z nichž každý složil 100 dollar. Leží v tov^^nu Jeffersonu, 7 mil od Chicaga.

Finann si "eský Národní Hbitov" stojí výborn.
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Dale dluzno 'podotknouti, ze katol. Cechove spoleene skatol. Polaky vlast
ni 3 hr'bitoYy a to: 1.) Sv. Yojtecha v Niles, 2.) sv. KHze v Hammond a 3.) 
"Vzkflseni Pane" pfi Archer ave. a 71. nI. 

Pokud se tyee Cechil svobodomyslnych, uvadime v pficine jejich budov 
a podnikil toto: 

Roku 1864. vystavel spolek "Slovanska Lipa" na Clinton, poblize Van Bu
ren ul. budovl1, ktera vsak rokl1 1865. shofela. Roku 1869. posta viI spolek ten 
novou budovu na Taylor ulici. Roku 1871. prevzala "Telocviena J ednota Sokol" 
veskery majetek i dluhy "Slovanske Lipy," proeez i bl1dova ta nalezela pak So· 
kolilm teto jednoty. Rovnez r. 1869. vystavel "Sokol Cesko-americkJ" spolko. 
vou budovu na De Koven ulici. Tyto dva nejstarsl zabavne spolky v Chicagu 
se r. 1892. spojily v jeden spolek pode jmenem "Sokol Slovanska Lipa," budova 

Naroc1nf tiskarna v Chicagu, Ill. 

na Taylor ul. prodana zeleznieni spoleenosti za 20.000 dollaru, a elenove "Telo
cviene J ednoty Sokol" prestehovali se pak do sine "Cesko-americkeho Sokola" 
na De Koven ul. e. 106.-10S. 

Roku 1873. postavil jiz zemfely Martin Cech prvni eeskou budovu s jevi. 
stem na rohu ulic Brown a 20. Roku 1897. byla vsak budova ta zbourana a 
dflvi bylo za 15 dollaril 'prodano. Sin ta byla prvni verejnou mlstnostl eeskou 
v Plzni, a Plzensky Sokol a jine eeske spolky videly tam sy€ prvni dny. 

Roku 1877. zalozen byl svobodomyslnymi Cechy v Chicagu "Narodni 
bibitov." Hfbitov ten jest majetkem 29 svobodomyslnych chicazskfch spolkil, 
z nichz kazdS' slozil 100 dollaril. Lezi v townu J effersonl1, 7 mil od Ohicaga. 
Finanene si "Cesky Narodni Hrbitov" stoji vYborne. 
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Zásluhu o zízení toho hbitova získal si první pedseda sboru "esko-
Národního Hbitova," zvnlý již Josef Matoušek, jehož tlesné pozstatky by-

ly tam uloženy dne 25. prosince r. 1898. Na hbitov tom stojí pomník esko-

americkýeh vojín, kteí bojovali a padli v obanské válce v letech 1861.—
1865. Jest na nm vyryto: "Vojínm pro naši novou vlast', eským rekm
1861.—1865., postavil národ."

Mimo to postavili ehicažští svobodomyslní echové též prof. Lad. Kláce-

lovi pomník na témž národním hbitov, kterýž dne 26. ervence r. 1885. byl

slavnostn odhalen. "Národní hbitov" obsahuje 120 akr, z nichž 60 jest po-

užíváno pro pohbívání.

Do 25. srpna r. 1905. bylo tam pochováno 19,679 mrtvol. "Lot" pro-

dáno 3039. Jmní hbitova v bondech inilo $92.888.82 a záložní fond dostoupil

výše $50.000 Nemovitost' má $216.622.25 ceny.

Roku 1879. zbudována budova "esko-Slovanských Podprných Spolk"
(. S. P. S.), která jest majetkem desíti ád . S. P. S., jež ji postavily na
západní 18. ul. ís. 400. Eoku 1879. dne 6. dubna byl položen k ní základ a

téhož roku 31. srpna byla budova ta slavnostn odevzdána veejnosti. V bu-

dov je jevišt a škola esko-anglická, do které chodí dítky rodi svobodomysl-

ných.

Roku 1892. poal "Plzeský Sokol" stavt svoji dvoranu na jižní Ash-
land ave., mezi 18. a 19. ulicí. Stavba dokonena byla roku 1895.

Rovnž roku 1892. postavil patronát ád . S. P. S. v Town of Lake
spolkový dm na 48. a Honoe ul. ; týž však vyhoel a r. 1902. vystavna nová
spolková budova.

Dále byla postavena "esko-americká škola Ladimír Klácel" na rohu ul.

19. a Leavitt. K této budov položen základ 23. ervna 1893. a r. 1894. ode-

vzdána byla veejnosti. Školu tuto vystavl "Patronát esko-americké Školy

Lad. Klácel," sestávající z rzných svobodomyslných spolk, který byl založen

6. února 1888.

Taktéž roku 1893. ustavil se sbor "útulny," skládající se ponejvíce ze svo-

bodomyslných spolk, které složily jako zakládající lenové po 100 doll. jednou
pro vždy.

Dne 23. kvtna r. 1901. koupen pozemek od krajana Antonína Preglera

nedaleko "Národního hbitova" pro budovu útulny, jež byla tam vystavna a

dne 8. kvtna r. 1910. slavnostním zpsobem otevena.

Budova "útulny" svobodomysln3'eh ech jest dvoupatrová s píhodným
basementem. Stojí od staré budovy "útulny," v níž bude nyní pouze sirotinec,

na východ, a mí celkem 54x70 stopách. V budov, jež byla postavena nákla-

dem $17,000, je místo asi pro tyicet osm chovanc. Plány na ni vypracovali a

dozor vedli architekti Antonín Charvát, Rusý a Režný.

Budova sirotince, v níž do otevení nové "útulny" byly sirotinec i útul-

na, stojí na sev. 40. ave., blíže Foster ave., západn od nové budovy "útulny,"

asi 280' od 40. ave. Pozemek útulny a sirotince mí 14 akr. je na nm znaný
poet stinných strom, pkné trávníky, zelináská zahrada a jezírko a podle vše-

obecného úsudku je to ideální místo pro takové ústavy.

6i2 .Dejiny, Oechuv Americkych. -----------------------
Zasluhu 0 zHzeni toho hrbitova ziska! si prvni predseda sboru "Cesko

Narodnllio llibitova," zvecnely jiz Josef MatouSek, jehoz telesne pozustatky by
ly tam ulozeny dne 25. prosince r. 1898. Na nrbitove tom stoji pornnik cesko
americkych vojinu, kteH bojovali a padli vobcanske vaJce v letech 1861.
i865. Jest na nem vyryto: "Vojinfun pro nasi novou vlast', ceskyrn rekfun 
1861.-1865., postavil narod." 

Mirno to 'postavili chicazstl svobodomyslni Cechove tez prof. Lad. Klace
lovi pomnik na ternZ mlrodnim hrbitove, kteryz dne 26. cervence r. 1885. byl 
slavnostne odhalen. "Narodni hrbitov" obsahuje 120 akru, z nichz 60 jest 'po
uiivano pr9 pohrblvani. 

Do 25. srpna r. 1905. bylo tam pochovano 19,679 mrtvol. "Lotu" pro
dana 3039. Jmeni hrbitova v bondech cinilo $92.888.82 a zalozni fond dostonpil 
vyse $50.000 Nemovitost' rna $216.622.25 ceny. 

Roku 1879. zbudovana budova "Cesko':Slovanskych Podpurnych Spolku" 
(C. S. P. S.), ktera jest majetkem deslti radu C. S. P. S., jez ji postavily na 
zapadni 18. ul. cis. 400. Roku 1879. dne 6. dubna byl poloien k ni zaklad a 
tehoz roku 31. srpna byla budova ta slavnostne odevzdana verejnosti. V bu
dove je jeviste a skola cesko-anglicka, do kte'rechodi ditky rodicu svobodornysl
nych. 

Roku 1892. pocal "Plzensky Sokol" stavet svoji dvoranu na jizni Ash
land ave., me'zi 18. a 19. ulic!. Stavba dokoncena byla roku 1895. 

Rovnez roku 1892. posta viI patronat radu C. S. P. S. V ,rfown of Lake 
spolkovy dum na 48. a Honore ul.; tyi vsak vyhorel a r. 1902. vystavena nova 
spolkova budova. 

Dale byla postavena "Cesko-americka skola Ladimir Klacel" na rohu ul. 
19. a Leavitt. K teto budove poloien zaklad 23. cervna 1893. a r. 1894. ode
vzdana byla verejnosti. Skolu tuto vystavel "Patron at cesko-"americke Skoly 
Lad. Klacel," sestavajici z ruznych svobodornyslnych spolku, ktery byl zalozen 
6. unora 1888. 

Taktez roku 1893. ustavil se sbor "iitulny," skladajici se ponejvice ze svo
bodomyslnych spolku, ktere slozily jako zakladajici clenove 'po 100 doll. jednou 
pro vz(ly. 

Dne 23. kvctna r. 1901. koupen pozemek od krajana Alltonina Preglera 
nedaleko "Narodnilio hrbitova" pro budovu utulny, jez byla tam vystavena a 
dne 8. kvetna r. 1910. slavnostnirn zpusobem otevrena. 

Budova "utulny" svobodomyslnf'ch Ccchi1 jest dvoupatrova s pfihodnfrm 
basementcm. Stoji od stare budovy "utulny," v niz bude nyn! pouzc sirotcinec, 
na vychod, a merI celkem 54x70 stopach. V budove, jei byla posta vella nakla
dem $17,000, je misto asi pro ctyricet osm chovanciL Plany na 11i vypracovali a 
dozor vedli architekti Antonin Charvat, Rusy a Reiny. 

Budova sirotcincc, v nii do otcvreni nove "utulny" byly sirotcince i utul
na, stoji na sev. 40. avc., bliie Foster avc., zapadne od nove bndovy "{ltulny," 
asi 280' od 40. ave. Pozemek utnlny a sirotcince meri 14 akri'l, jc na nem znacny 
pocet stinnych stromu, pekne tTavniky, zelinarska zahrada a jezirko a podle vsc
obecneho usudku je to idealni misto pro takove ustavy. 
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Dále postavena sí "Tlocviné Jednoty Sokol echie," která však náleží

dnes pivovaru. —
Rovnž mají své sín "Tlocviná Jednota Tábor" v Merigoldu (v Novém

Táboru), "Sokol eoh na Kižovatce" (na 78. ul. a Cottage Grove avenue) a

"Sokol Chicago," který otevel svoji tlocvinu na jižní Kedzie avenue íslo

1114.—1118. dne 17. záí 1899.

r
v tchto spolkových a sokolských budovách jsou též školní svtnice, do

nichž však jenom asi 600 eských dítek rodi svobodomyslných chodí, a v nichž

se vyuuje—krom školy na 18. ul.—pouze nkolik hodin týdn, kdežto do e-
sko-katol. desíti denních škol, jak již bylo uvedeno, chodí 3146 dítek ! Vtší po-

et svobodomyslných dítek chodí do školy . S. P. S. na 18. ul., potom do školy

"Ladimír Klácel" (roh Leavitt a 19. ul.), po té do tak eené "Matiní školy"

na Bunker ulici, pak do školy "Vojta Náprstek," na kterou nakládá "Sokol Chi-

cago" a nkteré svobodomyslné spolky v tak zvané eské Kalifornii a konen
do "esko-anglické svobodné školy" v Town of Lake na 48. a Honoe ul.

V celku však jest eské svobodomyslné školství—'a to nejenom v Chicagu,

nýbrž i všude v eských osadách—ve stavu politování hodném a hanebném.

Spolky svobodomyslné dbaly a dbají více o bály a jiné "ušlechtilé" zábavy, pi
nichž se holduje pití a vydlávají se dollary; školství jim bylo a jest vcí ve-

dlejší. Není však divu. Do výbor byli a jsou voleni vtšinou lidé beze všeho

vzdlání, kteí najímají za mizerný plat uitele, obyejn ani správn esky psá-

ti neumjící ; a že za školní místnosti byly a jsou vybírány ty nejhorší svtnice,

které se k niemu jinému nehodí, jest také pravda. O školách svobodomyslných

krajan v Americe psáti jest velmi trapné a bolestné a svobodomyslné školství

v djinách amerických ech vypluje velmi malou a smutnou kapitolu.
,

O politické a jiné innosti cliicažslíýcli Cecil.

Co se týe politické innosti chicažských ech, tu mžeme s uspokoje-

ním na ni pohlížeti. eský živel nabývá totiž v politice ponenáhlu vtší a vt-

ší platnosti, neb ada krajan vynikla již na kolbišti politickém.

Tak zasedalo ve školní rad již nkolik krajan. eských parkovních

komisa bylo též nkolik. Policejním kapitánem byl Pr. Barcal a policejním

poruíkem Jan E. Ptáek. Smírích a policejních soudc bylo již nkolik a

prvním z ech pocházejícím písaem msta byl žid Vilém Loeffler. Ti eši
byli kolektory "msta zahrad" a rovnž tolik ech bylo okresními komisary.

Ve mstské rad zasedalo již pes 13 ech. Korporaním návladním msta
Chicaga byl žid z ech, Adolf Kraus a v zákonodárství zasedalo osm krajan.

Mimo to bylo nkolik ech ve mstské knihovní rad. V podízenjších pak

úadech zastoupena byla a je celá ada chicažských ech.

—
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Dale postavena sID. "Telocvicne J ednoty Sokol Cechie," ktera vsak nalezi 
dnes pivovaru. -

Rovnez maji sve sine "TeIocvicna Jednota Tabor" v ~Ierigoldu (v Novem 
Taboru), "Sokol Ce0h na Krizovatce" (na 78. ul. a Cottage Grove avenue) a 
"Sokol Chicago," ktery otevrel svoji telocvicnu na jizni Kedzie avenue cislo 
1114.-1118. dne 17. zarl 1899. --

• • r 
V techto spolkovych a sokolskych budovach jsou tez skolnl svetnice, do 

nichz vsak jenom asi 600 ceskych ditek rodicu svobodomyslnych chodl, a v nichz 
se vyucuje-krome skoly na 18. ul.-pouze nekolik hodin tydne, kdezto do ee
sko-katol. desiti dennich skol, jak jiz bylo uvedeno,chodi 3146 ditek! Vetsi 'po
cet svobodomyslnych ditek chodi do skoly C. S. P. S. na 18. ul., potom do skoly 
"Ladimir Klacel" (roh Leavitt a 19. ul.), po te do tak recene "l\Iatieni skoly" 
na Bunker ulici, 'pak do skoly "Vojta Naprstek," na kterou naklada "Sokol Chi
cago" a nektere svobodomyslne spolky v tak zvane eeske Kalifornii a koneene 
do "cesko-anglicke svobodne skoly" v Town of Lake na 48. a Honore uI. 

V celku vsak jest ceske svobodomyslne skolstvl~a to nejenom v Chicagu, 
nybrz 1 vsude v ceskych osadach-ve sta vu politovani hodnem a hanebnem. 
Spolky svobodomyslne dbaly a dbaji vice 0 baIy a jine "uslechtile" zabavy, pH 
nichz se holduje pit! a vydelavaji se dollary; skolstvi jim bylo a jest veci ve
dlejsl. Neni vsak divu. Do vyboru byli a jsou voleni vetsinou lide beze vseho 
vzdelani, kteri najimaji za mizerny plat ucitele, obycejne ani spravne cesky ·psa
ti neumejici; a ze za skolni mistnosti byly a jsou vybirany ty nejhorsi svetnice, 
ktere se k nicemu jinemu nehodi, jest take pravda. 0 skohlch svobodomyslnych 
krajanu v Americe 'psati jest velmi trapne a bolestne a svobodomyslne skolstvi 
v dejinach americkych Cechu vypliluje velmi malou a smutnou kapitolu .. 

---------0--------

o l)ol~ticke a .jille cinnosti cllicazskycll Oeclnl. 

Co se tyee politicke einnosti chicazskych Cechu, tu muzeme s uspokoje
nim na ni pohlizeti. Cesky 'zivel nabyva totiz vpolitice ponenahlu vetsi a vet
si platnosti, neb rada krajanu vynikla jiz na kolbisti politickem. 

Tak zasedalo ve skolni rade jiz nekolik krajanu. Ceskychparkovnich 
komisaru bylo tez nekolik. Policejnlm ka'pitanem byl Fr. Barcal a policejnim 
porueikem Jan E. Ptacek. Smircich a policejnich soudcu bylo jiz nekolik a 
prvnim z Cech pochazejicim pisarem mesta byl zid Vilem Loeffler. TH Cesi 
byli kolektory "mesta zahrad" a rovnez tolik Cechu bylo okresnimi komisary. 
Ve mestske rade zasedalo jiz pres 13 Cechu. Korporaenim navladnim mesta 
Chicaga byl zid z Cech, Adolf Kraus a v zakonodarstvi zasedalo osm krajanu. 
Mirno to bylo nekolik Cechu ve mestske knihovni rade. V podfizenejsich pak 
uradech zastoupena byla a je cela rada chicazskfrch Cechu.-

-----~o----
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Kovnž v hudb nezstali chicažští eši pozadu. Zvlášt vynikli

:

Josef H. apek (O apkovi viz:, "echové ve mst Milwaukee.").

Klára ermákova, dcera bývalého redaktora "Svornosti," Josefa ermá-
ka, odchovanka pražské konservatoe.

Vojtch erný, uitel a virtuos na cello a piano, jenž se narodil 1. kvt-
na r. 1871. v Praze a který má v Chicag-u svj hudební ústav.

Milada erná, mladistvá dceruška svrchu zmínného cellisty V. erné-
ho, vynikla jako dít ve he na piano a nkolikráte koncertovala ped vybra-

nou spoleností se znamenit3''^m úspchem nejen v Chicagu, ale i v jiných ameri-

ckých velkomstech.

Josef Halamíek.

Adolf Erst, uitel zpvu a na piano, dobrý tenorista, jenž pochází a

Loun, a který pijel do Chicaga r. 1891.

Jos. Halamíek, výborný hudebník, jenž hraje na mnoho hudebních ná-

stroj jako : na housle, cello, violu, piano, varhany atd. Narodil se 20. srpna

roku 1861. v Rožnov na Morav. Po pedbžném vzdlání studoval uitelský

ústav v Tšín ve Slezsku, psobil jako uitel ve Frýdlante na Morav. Odtud
odebral se r. 1882. do Chicaga, kdež byl uitelem na esko-katol. škole sv. Václa-

va a pozdji ve škole sv. Prokopa. V pítomné dob vyuuje hudb jako profes-

sor v koUeji sv. Prokopa a jinde; zárove je varhaníkem v osad sv. Víta.
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Rovnez v hudbC nezustali chicaZsti Cesi pozadu. Zvlaste vynikli: 
Josef H. Capek (0 Capkovi viz: t "Cechove ve mestc IVIilwaukee."). 
Klara Cermakova, dcera byvaH~ho redaktora "Svornosti," J osefa <Jerma-

ka, odchovanka 'prazske konservatore. • 
Vojtech Cerny, ucitel a virtuos na ,cello a piano, jenz se narodil 1. kvet

na r. 1871. v Praze a ktery ma v Chicagu SVllj hudebni ustav. 

Milacla Cerna, mladistva dceruska svrchu zmineneho ,cellisty V. <JerDe
ho, vynikla jako dite ve hre na piano a nekolikrate koncertovala pred vybra
nou spolecnosti seznamenitym lls'pechem nejen v Chicagu, ale i v jinych ameri
ckych velkomestech. 

Josef Halamieek. 

Adolf Erst, ucitel zpevu a na piano, dobry tenorista, jenz pocha'zi z 
Loun, a ktery 'prijel do Chicaga r. 1891. 

Jos. Halamicek, vybornf- hllc1cbnik, jenz hraje na 111noho hudebnich nit
stroju jako: na 'housle, cello, "iolu, piano, varhany atd. Narodil se 20. srpna 
roku 1861. v Roznove na l\Iorave. Po predbeznem vzdclani studoval ucitelsky 
ustav v Tesine ve Slezskn, pusobil jako llcitel ve Frjdlante na l\Iorave. Odtud 
odebral se r. 1882. do Chicaga, kdez byl ucitelem na Cesko-katol. skole sv. Vaela
va a pozdeji ve skole sv. Prokopa. V 'pritomne dobc vyucuje hudbe jako profes
sor v kolleji sv. Prokopa a jinde; zarovcil je varhanikem v osade sv. Vita. 
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František Hladký, schopný houslista, narozen r. 1867, v Praze, absolvent

pražské konservatoe a len proslulého Thomasova orchestru.

Bohumil Holub, pianista, narozen 23. záí 1853. v Praze.

Jan Kalas, cellista, který se narodil r. 1868. v Praze, kde r. 1888. absol-

"voval pražskou konservato.

Bohdan Kra^mer, jenž se narodil 11. dubna r. 1870. v Milevsku u Tábora

-a jenž byl pr\Tiím houslistou a koncertním mistrem pi orchestru Theodora

"Thomasa v Chicagu, kde se horliv o to piioval, by pražská škola v Americe
uznána byla, a americké obecenstvo bylo seznamováno s eskými a slovanskými

skladbami.

Bohumír Kryl, jenž se narodil 2. kvtna r. 1875. v Hoicích u Králové

Hradce, a který je jedním z nejlepších hudebník na kídlovku v Americe.

Václav Machek, který se narodil 16. prosince 1866. ve Zvíkovci u Zbiro-

va a jako houslista je milákem eského obecenstva v Chicagu.

Jaroslav Mrá.z, nar. 19. kvtna r. 1874. v Riverside v low, absolvent

pražské konservatoe a známý houslista.

Alois Novák, houslista, který se narodil 17. íjna 1871. v Chicagu a vy-

chodiv pražskou konservato, psobil pi orchestru Theodora Thomase.

Jan Simonek, jenž se narodil r. 1846. v Karlin u Prah}-, sbormistr n-
kolika chicažských pveckých sbor a pianista.

Josef Vilím, výborný houslista, jenž se narodil 18.' ledna r. 1861. v Chica-

gu a vystudovav pražskou konservato, stal se jedním z editel pi "Chicago

Auditorium of Music." Rovnž jeho synové jsou výbornými hudebníky.

V malíství vynikli: pí. Marie Lusk-Koupalová, Oldich Farský, Jar.

Koša, Augustýn Petrtýl a mnozí jiní.

EŠTÍ LÉKAI A PRÁVNÍCI V CHICAGU.

V Chicagu mezi e<!hy provozuje lékaskou ipraxi celá ada eských léka-

a lékaek a eských právník a notá.
Z eských léka uvádíme tyto

:

Dr. F. J. Mašek, dr. W. J. Vopata, dr. Jan Habenicht, dr. M. Lorenz a dr.

M. E. Lorenz, dr. Karel A. Albrecht, dr. Gust. A. Fischer st. a Dr. O. O. Fischer

:inl., dr. Eduard unát, dr. F. J. Novák, dr. A. Radešinský, dr. F. J. Patera, dr.

Edw. Patera, dr. Soukup, dr. Jií ezanka, dr. Jindich Tetev, dr. O. S. Pavlík,

dr. F. E. Dostál, dr. Jan epelka, dr. Karel Stulík, dr. V. F. Chvátal, dr. J. H.
Roth, dr. V. J. Dvoák, dr. Fr. Formánek.

eské lékaky; Dr. Anna F. Nováková, dr. Františka A. Ringová, dr.

Marie Schmidtová, dr. O. O. Železná, dr. Marie B. Legátová a dr. B. F. Kožená.

eští zubní lékai: Dr. Josef Tichý, dr. O. E. Jelínek, dr. L. J. Jelínek,

dr. Adolf Mach, dr. G. Hulla, dr, Bedich Šimonek, dr. J. E. Hájíek a dr. Va-

šumpaur.
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FrantiSek IDacIkY, schopnfr houslista, narozen r. 1867. v Praze, absolvent 
_ prazske konservatore a clen prosluleho Thomasova orchestru. 

Bohumil Holub, pianista, narozen 23. zari 1853. v Praze. 
Jan KalaS, cellista, ktery se narodil r. 1868. v Praze, kde r. 1888. absol

·voval prazskou konservator. 
Bohdan Kra~mer, jenz se narodil 11. dubna r. 1870. v lIIilevsku u Tabora 

. a jenz byl pn'TIim houslistou a koncertnim mistrem pri orchestru Theodora 
-Thomasa v Chicagu, kde se horlive 0 to priciiioval, by 'prazska skola v Americe 
uznana byla, a americke obe·censtvo bylo seznamovano s ceskSrmi a slovanskymi 

;·skladbami. 
Bohumir Kryl, jenz se narodil .2. kvetna r. 1875. v Horicich u Kralove 

Hradce, a ktery je jednim z nejlepsich hudebnikll na kHdlovku v Americe. 
Vaclav Machek, ktery se narodil 16. prosince 1866. ve Zvikovci u Zbiro

va a jako houslista je milackem ceskeho obecenstva v Chicagu. 
Jaroslav Mraz, nar. 19. kvetna r. 1874. v Riverside v lowe, absolvent 

prazske konservatore a znamy houslista. 
Alois Novak, houslista, ktery se narodil 17. Hjna 1871. v Chicagu a vy

· chodiv prazskou konservator, pusobil pri orchestru Theodora Thomase. 
Jan Simonek, jenz se narodil r. 1846. v Karline u Prahy, sbormistr ne

kolika chicazskych peveckych sboru a pianista. 
Josef Vilim, ",ybornfr houslista, jenz se narodil 18.' ledna r. 1861. v Chica

gu a vystudovav prazskou konservator, stal se jednim z reditelu pfi "Chicago 
-Auditorium of l\iusic." Rovnez jeho synove jsou vybornymi hudebniky. 
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V m.alifstvi vynikli: ,pi. ::\Iarie Lusk-'Koupalova, Oldrich Farsky, Jar. 
_ Kosar, Augustyn PetrtS-l a mnozi jini. 

----01----

CEST! LEKA1U A PRAvNicI V CHICAGU. 

V Chicagu mezi Cechy provozuje lekarskou lpraxi cela rada ceskych leka
_ ril a lekarek a ceskych pravnikil a notaru. 

Z ceskjch lekaru uvadime tyto: 
Dr. F. J. l\Ia.sek, dr. W. J. Vopata, dr. Jan Habenicht, dr. 1\1. Lorenz a dr. 

~1. E. Lorenz, dr. Karel A. Albrecht, dr. Gust. A. Fischer st. a Dr. O. G. Fischer 
: mI., dr. Eduard Cunat, dr. F. J. Novak, dr. A. Radesinsky, dr. F. J. Patera, dr. 
- Edw. Patera, dr. Souku'p, dr. JiM Rezanka, dr. Jindfich Tetrev, dr. O. S. Pavlik, 
· dr. F. E. Dostal, dr. Jan Cepelka, dr. Karel StuHk, dr:V. F. Chvatal, dr. J. H. 
· Roth, dr. V. J. Dvorak, dr. Fr. Formanek. 

Ceske lekafky: Dr. Anna F. Noviikova, dr. Frantiska A. Ringova, dr. 
:M:arie Schmidtova, dr. O. O. Zelezna, dr. :L\Iarie B. Legatova a dr. B. F. Kozena. 

CeSti zubni lek:afi: Dr. Josef Tichy, dr. O. E. Jelinek, dr. L. J. Jelinek, 
dr. Adolf :Macn, dr. G. Hulla, dr. Bedfich Simonek, dr. J. E. Hajfcek a dr. Va

: sumpaur. 
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eští práviiki: Karel A. Chura, Eduard J. Hrdlika, Jan O. Hrubý,
J. Štorkan, J. F. Štpina, Václav J. Vávra, Josef C. Píša, "W. Truc, Karel Ve-
selý, Eduard J. Smejkal, Josef Z. Kleha, Ed. J. Novák, Jaroslav J. Vitema,
Josef F. Tíska, Stanislav J. Halík, F. J. Karásek, Karel B. Pavlíek, Jaroslav

Svoboda, Karel D. Lusk, Josef Sabath, Frant. J. Mencl, Jií A. Bašta, Frant.

Pošvic, Jan W. Jedlan, Frant. H. Bicek, Antonín Zeman, Josef J. Kroupa, Cy-
rill Jandus, Adolf J. Sabath a jiní.

ESKÉ STUDENTSTVO.

A že eské mladé intelligenee v Chicagu v poslední dob znan pibý-
vá, toho jest dkazem ta okollios, že veliké množství mládeže eské studuje

na vyšších školách, kollejích a universitách jak v Chicagu samém, tak i na ji-

ných ústavech ve Spojených Státech.

O studentstvu v kolleji sv. Prokopa v Lisle, 111., jsme se již zmínili. Ro-

ku 1909.—1910. studovalo tam 85 žák pvodu eského a slovenského. V
témž roku pak studovali na rzných ústavech tito studenti z Chicaga

:

V kathedrální kolleji "Sacred Heart" v pípravném seminái : Andrej-

ský Benedikt, Sobotka František a Tony František.

V Kenrickov knžském seminái v St. Louis, Mo. : Jedlika Frant. V.

V kolleji sv. Ignáce v Chicagu: Burda Eduard J., Janda Karel J., Kout-

ník Jan F., Opila Fr. A., Pechouš Bohumil E., Sedlák Jaroslav, Švihla Václav

a Teplý Fr. J.

V St. Pius Academy (vyšší díví škola) : Vodová Marie a Janouškov-co-

va Albína.

Chicago University: Bedná Christian, Dohnal Ignác, Koptík Jií, Mel-

kova Anna, Novák Karel A., Slavík Eduard S., Spráfka Ondej, Vondrákova
Jindiška a Zavodský Jos.

Universitní koUej pi Chicago University: Polák Vilém a Skorova Na-

tálie Helena.

Rush Medical pi Chicago University: Novák Frant. J. a Spráfka Jan J.

"Chicago College of Dental Surgery" (zubní oddlení) pi Chicago Uni^

versity; Dvoák Louis, Hubený R., Jirka Erwin, Jiroch Ant. a Špera Frant.

Armour Institute: Koníek Frant., Nárožný Jos., ]\Iacháek Jakub a

Svatek R.

North-Westem University.—College of Liberal Arts (Kollej svobodného

umní) v Evanston: Doktorský Filip, Bakalá svob. umní.

Medical School (Lékaská škola) pi N.-W. U. : Jirka Frant., Mudroch
Jos., Blahník Karel, Hofrichtor Josef, Patejal Václav a Jaroš Jos.

Law School (Právnická škola) pi N.-W. U. : Málek Leo.

School of Pharmacy (Lékámictví) pi N.-W. U. : Kadlec Edwin.

Dental School (Zubní odbor) pi N.-W. U. : Busta Eduard.

School of Commerce (Obchodní škola) pi N.-W. U. : Nedbal Frant.
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(JeSti pravnici: Karel A. Churan, Eduard J. HTdlicka, Jan O. Hruby, 
J. Storkan, J. F. Stepina, Vaclav J. Vavra, Josef C. PE~a, W. Truc, Karel Ve
sely, Eduard J. Smejkal, Josef Z. Kleiiha, Ed. J. Novak, Jaroslav J. Viterna, 
Josef F. Triska, Stanislav J. Halik, F. J. Karasek, Karel B. Pavlicek, Jaroslav 
Svoboda, Karel D. Lusk, Josef Sabath, Frant. J. l\Iencl, Jifi A. Basta, Frant. 
Posvic, Jan W. Jedlan, Frant. H. Bicek, Antonin Zeman, Josef J. Kroupa, Cy
rill Jandus, Adolf J. Sabath a jini. 
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(JESKE STUDENTSTVO. 

A ze ceske mlade intelligence v Chicagu v posledni doqe znacne priby
va, toho jest dukazem ta okolnost', ze veliIre mnoZstvi mladeze ceske studuje 
na vysslch skolach, koHejich a universitach jak v Chicagu sarnem, tak i na ji
nych ustavech ve Spojenych Statech. 

o studentstvu v kolleji sv. Prokopa v Lisle, Ill., jsme se jiz zrninili. Ro
ku 1909.-1910. studovalo tam 85 zakil PllVOdu ceskeho a slovenskeho. V 
ternz roku pak studovali na ruznych ustavech tito studenti z Chicaga: 

V kathedralni kolleji "Sacred Heart" v 'PHpravnem serni~ari: Andrej
sky Benedikt, Sobotka Frantisek a Tony Frantisek. 

V Kenrickove knezskem seminari v St. Louis, l\Io.: Jedlicka Frant. V. 
V kolleji sv. Ignace v Chicagu: Burda Eduard J., Janda Karel J., Kout

nik Jan F., Opila Fr. A., Pechous Bohnmil E., Sedlak Jaroslav, Svihla Vaclav 
a Teply Fr. J. 

V St. Pius Academy (vyssl divci skola): Vodova l\Iarie a Janouskovco
va Albina. 

Chicago University: Bednar Christian, Dohnal Ignac, .Koptik JiM, Mel
kova Anna, Novak Karel A., Slavil;;: Euuard S., Sprafka Olldrej, Vondrackov3 
Jindfiska a Zavodsky Jos. 

Universitni kollej pn Chicago University: Polak Vilem a Skorova Na
talie Helena. 

Rush Medical pn Chicago University: Novak Frant. J. a Sprafka Jan J. 
"Chicago College of Dental Surgery" (zubni oddeleni) pH Chicago Uni

versity: Dvorak Lonis, Hnbeny R., Jirka Erwin, Jiroch Ant. a Spera Frant. 
Armour Institute: Konicek Frant., Narozny Jos., ~Iachacek Jakub 3 

Svatek R. 
North-Western University.-College of Liberal Arts (Kollej svobodneho 

umeni) v Evanston: Doktorsky Filip, Bakalar svob. umeni. 
Medical School (Ukafska. skola) pri N.-W. U.: .Jirka Frant., lVludroch 

J08., Blahnik Kar£>'l, Hofrichter tJosef, Patejal Vaclay a Jaros Jos. 
Law School (Pravnicka Skola) 'Ph N.-\V. U.: Malek IJeo. 
School of Pharmacy (Lekarnictvi) pri N.-"\V. U.: Kadlec Edwin. 
Dental School (Zubni odbor) pri N.-\V. U.: Busta Eduard. 
School of Commerce (Obchodni skola) pri N.-W. U.: Xedbal Frant.. 
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V "Chicago Bussiness College (Obchodní škole) : Jílek Jií, Bok Anto-

nín, Ležák Vilém, Fajrajzlova Saddie, Kotonkova Otilie, Bobková Stella, Vá-

chova Marie.

Illinois University—College of Physicions & Surgeons (lékaské a ran-

hojiské) : Hercík Vilém, Kára Jan, Frimel Jos., Fertik Antonín, Hrabík Jan,

Hrka Robert, Jaroš Jos., Saska Martin a Šíma Karel.

Dental School (Zubní oddlení) na Hlinois University: Krejí Franti-

šek, Urbánek Josef a Urbánkova Marie.

V Atheneaum College: Hroník Otto a Hora Jos.

MUDr. F. Formánek,
léka a vyrábitel patentních lék.

V "lVrcComiick's School of Technology" : Bláha František, Boek Adolf,

Hrubý František, Jedlika Václav, Kozter Frant. a Pomazal J.

V Art Institute: Hruška Jií, Vavák Jos., Tmova Marie, Macháek
Jakub a Tocha A.

Evening Students (Studující veerní školu) : Bezouška Bohumil, Drábek
Jan, Fouda Frant., Hanlík Stan., Horáek V. A., Horák Jaroslav, Hruška Jií,

Jana E. C, Jiíek Frant., Kesl Bohumil, Klapka J., Kostoch Frant., Kuchel
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V "Chicago Buss.iness College (Obchodni skole) : Jilek Jiri, Bok ... \.uto
nin, Lezak Vilem, Fajrajzlova Saddie, Kotonkova Otilic, Bobkova Stella, Va
chova :l\Iarie. 

Illinois University-College of Physicions & Surgeons (lekarske a ran
hojicske) : Hercfk Vilem, 1(ara Jan, Frimel Jos., Fertik Antonin, Hrabfik Jan, 
Hurka Robert, Jaros Jos., Saska :l\Iartin a Sima Karel. 

Dental School (Zubni oddeleni) na Dlinois University: Krejci Franti
sek, Urbanek Josef a Urbankova :Marie. 

V Atbeneaum College: Hronik Otto a Hora J os. 

MUDr. F. Formanek, 
It~kaf a vyrabitel patentnfch It~ku. 

V "McCormick's School of Technology": Blaha Frantisek, Bocek Adolf, 
HTub$r Frantisek, Jedlicka Vaclav, Kozter 'Frant. a Pomazal J. 

V Art Institute: Hruska Jifi, Vavak J os., Tumova ~Iarie, ~Iachacek 
J akub a Tocha A. 

Evening Students (Studujici vecerni skolu) : Bezouska Bohumil, Drabek 
Jan, Fouda Frant., Hanlik Stan., Horacek V. A., Hurak Jaroslav, Hruska Jirl, 
Jana E. C., Jificek Frant., Kesl Bohumil, Klapka J., Kostoch Frant., Kuehel 
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Karel, Kule Jos., Machákova Filomena, Mareš František, Mrázek Josef,

Pátek Josef, Peroutkova Jana, Pich Alex., Spvákova Božena,

Stejskal Vojtch, Storek František, Svoboda Josef, Tobiáš Jií, Vlasák Frant.,

Závodný Štpán.
"Lewis Institute: Bartík Karel, Bílek Jos., Chmelík Frant., Doskoil

Frant., Kazda Karel, Kovaík Eduard, Kudrna Jarolím, Mašek Vojtch, No-
vák Otto, Prant Eduard, Šonka Robert, Šíbal Ludvík, Sládek Eduard,
Strnad Jií, Vavínek Eduard, Vondras Karel, Fialová Marta, Filíkova Karoli-

na, Fenzlova Emilie, Jíchova Anna, Kalichová Klára, Kandlíkova Lilliana,

Kobzinova Libbie, Kolákova Cecilie, Kompova Bertha, Novákova
Ržena, Osvaldova Alma, Pechova Viola, Pilátova Gertruda, Trinerova
Libbie.

Medical High School: Frank Ferd., Houdova Barbora, Soukupova Ma-
rie, Hladíkova Františka, Hrdlikova Anna, Hanák Jan, Houdova Emilie, Ko-
láova Eliška, Kviderova Eliška, Hrdlikova Marie, Špatná Vlasta, Kudrnova
Ržena, Luák Milo., Sládek Jos., Panoš Lev, Spilka Fred., Zasadil

Ludvík, Fiaiova Marie, Malá Jana, Hroudova Ržena, Soukupova Marie, Hladík
Fr., Šafaík Emil, Palekova Amálie, Šmídl Jindich, Kára Fr., Kozák Theod.,

Machalická Anna, Vitouš Karel, Brodský Jos., Kaplan Bertho (žid), Fanta
Jos., Fiaiova Marie, Nmec Antonín, ezníkova Regina, Rajndlova
Marie, Skobicova Marie, Hájkova Vilem., Pavlíkova Sylvia, Krabcova Marie,

Ludvíkova Anna, Prchova Ržena, Rolencova Anna, Procházka
Frant., Frank Fred., Janova Marie, Spilka Vilem.

Crane High School: Andrle Josef, Holas Walter, Kleka Václav, Kolá
Otto, Kožený Otto, Lukášek Alfred, Stulík Jií, Fiala Josef, Fuík Josef, Ho-
dek Frant., Hrbek Jií, Hrubeš Frant., Hurt Arthur, Hlich Jií, Jindra Antonín,

Jirka Robert, Kašpar Eugen, Královec Hugo, Kuby Vilém, Kryda Ji-

í, Maleek Eduard, Maleek J., Novák S., Novák Viktor, Veselý Frant., Vaví-
nek Jií, Žiška Jií, Baštita Bohumil, Chvátal Roy, Fortelka Frant., Kalívoda
Jos., Kantor VácL, Kerner Julius, Kleka Jan, Královec Arthur, Kréjca Jos.,

Kryl Josef, Mula Ludvík, Novák Roy, Pecka Jan, Vodák Josef, Vy-
tlail Mikuláš, Vytlail Vilém, Zajíek Eduard, Chmelík Arthur, Heidenreich

Frant., Hrubá Karel, Kapsa Richard, Málek Jií, Sedláek Václav, ermák Ju-

lius. erný Václav, Dibelka Myron, Drábek Rud., Dušek Vincent, Hrlos Jií,

Hajduk Boh., Hašík Frant., Kašpar Otto, Konený Jindich, Kvas-

nika Josef, Liška Karel, Liška Vilém, Nmeek Karel, Prince VácL, Randa
Karel, Sládek Jií, Stulík Jindich, Valkra Eduard, Veselý Vilém, Vo-

pika Fred., Vovesný Jos., Wilimovský Emil, Honzák Karel, Klich Emil, Kost-

ka Walter, Liška Frant., Šindelá Eduard, Vopat Jos., Novotný Karel.

"Faragnt High School."—Na této škole studuje 800 žák a polovice je e-
ch, Nkteré zde uvádíme : Jilk Eduard, Zajíek Josef, Weiss Jií. Jandouš
Jan, Chrt Bohumil, Chrt Otto, Málek Jií, Cejpek Jií, Kantor Eduard, Urban
Jos., Baumruk Jindich, Dušek Frant., Plachota Jan, Kožený Vincenc,

Lukáškova Anna, ejkova Marie, Kostkova Helena, Jandova Marie, Stlukova

Ržena, Dudova Božena, Kožená Elsie, Rusá Ella, Dvoákova Anna,

Charvátova Ržena, Šsova Anna, Zimová Josefa, Maškova Blanka, Vincentova

Irena, Šomkova Božena, Novákova iMiUMf.
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Karel, Kulc Jos., 1\Iachackova Filomena, M'ares Frantisek, 1\irazek Josef, 
Patek Josef, Peroutkova Jana, Pich Alex., Spevakova Bozena, 
Stejskal Vojtech, Storek Frantisek, Svoboda Josef, Tobias Jiri, Vlasak Frant., 
Zavodny St(\pan. 

"Lewis Institute: Bartlk Karel, Bilek J os., Chmelik Frant., Doskocil 
Frant., Kazda ([(arel, KovaHk Eduard, Kudrna Jarolim, 1\'Iasek Vojtech, No
vak Otto, Prant Eduard, Sonka Robe-rt, Sibal Ludvik, Sladek Eduard, 
Strnad JiH, Va vHnek Eduard, Vondras Karel, Fialova 1\1arta, FiHkova Karoli
na, Fenzlova Emilie, Jfchova Anna, Kalichova Klara, Kandlikova J..Jilliana, 
Kobzinova Libbie, Kalackova Cecilie, Kompova Bertha, Novakova 
Ruzena, Osvaldova Abna, Pechova Viola, Pilatova Gertruda, Trinerova 
Libbie. 

Medical High School: Franek Ferd., Houdova Barbora, Soukupova 1fa
rie, Hladiko'Va Frantiska, H'rdlickova Anna, Hanak Jan, H·oudova Emilie, Ko
larova Eliska, K viderova Eliska, Hrdlickova :Marie, Spatna Vlasta, Kudrnova 
Ruzena, Lunak Milo., Sladek J os., Panos Lev, Spilka Fred., Zasadil 
Ludvik, Fia'lova 1\1arie, 1\1ala trana, Hroudova Ruzena, Soukupova Marie, Hladik 
Fr., Safafik Emil, Paleckova Amalie, Smidl Jindfich, KaTa Fr., Kozak Theod., 
1\lachalicka Anna, Vitous K'arel, Brodsky Jos., Kaplan Bertho (zid), Fanta 
Jos., Fialova 1\iarie, Nemec Antonin, Reznikova Regina, Rajndlova 
l\larie, Skobicova l\Iarie, Hajkova VHem., Pavlick ova Sylvia, Krabcova:Marie, 
Ludvikova Anna, Pruchova Ruzena, Rolencova Anna, Prochazka 
Frant., Franek Fred., Janova 1\i(arie, Spilka ViI em. 

Crane High School: Andrle Josef, Holas Walter, Klecka Vac]av, Kolar 
Otto, Kozeny Otto, Lukasek Alfred, Stullk Jifi, Fiala Josef, Fucik Josef, Ho
dek Frant., Hrbek Jifi, Hrubes Frant., Hurt Arthur, Hlich JiH, Jindra Antonin, 
Jirka Robert, Kaspar Engen, Kralovec Hugo, Kuby Vilem, Kryc1a Ji
H, 1\Ialecek Eduard, Malecek J., Novak S., Novak Viktor, Vesely Frant., Vavfi
nek Jifi, Ziska Jifi, Bastita Bohumil, Chvatal Roy, Fortelka Frant., Kalivoda 
Jos., Kantor Vae1., Kerner Julius, Klecka Jan, Kralovec Arthur, Krejca Jos., 
Kryl Josef, 1\fulac Ludvik, Novak Roy, Pecka Jan, Vodak Josef, Vy
tlacil l\1iku]as, V ytlacil Vi,lem, Zajicek Eduard, Chmelik Arthur, Heidenreich 
Frant., Hruba Karel, Kapsa Richard, 1\:Ialek JiH, Sedlacek VacIav, Cermak Ju
lius, CernSr Vaclav, Dibelka :Myron, Drabek Rud., Dusek Vincent, Hrlos Jifi, 
Hajduk Boh., Hasik Frant., Kaspar Otto, Konecny Jindrich, Kvas
nicka Josef, Liska Karel, Liska Vilem, Nemecek Karel, Prince Vacl., Randa 
Karel, Sladek Jifi, Stulik Jindrich, Valkra Eduard, Ves-eIS' Vilem, Vo
picka Fred., Vovesny Jos., Wilimovsky Emil, Honzak Karel, Klich Emil, Kost
ka "\Valter, Liska Frant. , Sindelar Eduard, Vopat Jos., Novotny Karel. 

"Faragut High School."-Na teto sko]e studuje 800 zttkll a polovice je Ce
chilo Nektere zde uvitdl'mc: Jilk Eduard, Zajicek Josef, vVeiss Jiri, Jandous 
Jan, Chrt Bohumil, Chrt Otto, l\Iitlek Jifi, Cejpek Jifi, Kantor Eduard, Urban ' 
Jos., Baumruk Jindfich, Dusek Frant., Plachota Jan, Kozeny Vincenc, 
Lukitskova Anna, Cejkova l\1arie, Kostkova Helena, Jandova :Marie, Stlukova 
Ruzena, Dudova Bozena, Kozena Elsie, Rusw Ella, Dvorakova Anna, 
Charvatova Rllzena, Sllsova Anna, Zimova Josefa, l\Iaskova Blanka, Vincentova 
Irena, Somkova Bozena , Nonlko\'[l ~ I :Il·il·. 
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Nebudeme daleko od pravdy, když napíšeme, že v roce 1909.—1910.

studovalo na vyšších ústavech v Chicagu a jinde eských student a studentek

na 800, což je sice znaný poet, ale pece jen nikoli takov}'-, jaký by ml býti

pi 100,000 ech v Chicagu.

echové v Chicagu mohou se také hmotným pokrokem pochlubiti

—

vývojem v prmyslu a obchodu. Mají tam dva eské pivovary a sice "Atlas

Bre-wing- Co.", díve "eská Pivovarnická Spolenost' " a "Pilsen Brewing Co.",

"Plzeská Pivovarní Spolenost' " na 26. a Albany ave.

Tato spolenost' založena byla eskými hostinskými dne 3. íjna roku

1903. se základním kapitálem $100,000. Žádný podílník nesmí vlastniti více,

než 10 akcií po $100.

První iditelstvo a úedníci byli tito

:

Jan A. ervenka—pedseda, Jaroslav Zástra—místopedseda, Roman
Sedláek—tajemník a Frant. Kalus—pokladník. Dále byli v iditelstvu : Jan J.

Kastner, Rudolf Rubringer, Václav Hrubý, Josef Ková, Štpán Popowich a

Josef Hanzlík, sládek. Celý závod postaven byl echy. Architekt byl Adolf

Lonek. Zamstnanci jsou všichni slovanského pvodu.
V roce 1904. zvýšen základní kapitál ze $100,000.00 na 150 tisíc a v roce

1908. na 250 tisíc.

Dnes má spolenost' ta 164 akcionáe, a každý z nich vlastní hostinec..

Spolenost' má 6 akr pdy, na nichž krom pivovaru nalézá se výletní park a

tanení pavilon, jedno z nejlepších míst v Chicagu, kde eské spolky odbývají

svoje výlety a zábavy.

Nynjší iditestvo jest toto : Jan A. ervenka—pedseda, Josef I\I. Ská-

la—místopedseda, Robert L. Pitte—tajemník, Tomáš Seidl—pokladník. Dále

jsou v iditelst\Ti Frant. J. Nedbal, Jan Stach, Jan J. Kastner, Alois Jiruška

a Yáelav Fakan. Sládkem je August z Arator.
Podnik velmi dobe prospívá.

echové v Chicagu vlastní velikou adu rzných obchod i velkoobcho-

d, dv eské banky, knihkupectví, množství prmyslo^^'ch závod a rzných
dílen, nkolik set eských hostinc a tisíce dom, z nichž mnohé jsou výstavné.

DODATEK.

Roku 1893. (20. bezna) pistála spolenost' Ludvíkova u amerických

beh a zahájila adu pedstavení ve mst New Yorku
;
po té vydala se na

západ. leny spolenosti té tenkráte byli: Frant. Ludvík, editel, rodem z

Prahy, jenž nastoupil divadelní dráhu r. 1860. u spolenosti Niplovy, ízené J.

Kraemerem. Zemel dne 24. íjna roku 1910. ve stáí 69 let v Chicagu, 111.

Fi'. Šípek, režisér (nyní v echách) ; Karel Novák (zemel A' Chicagu)
;

Boh. Ludvík (zemel v Omaze v Nebrasce) ; Jind. Ková (odejel do ech) ; Jar.

Rajman (oženil se bohat kdesi v Coloradu) ; Rud. Ineman (vrátil se do ech)

;

Fr. Skaloud, nápovda (pozdji žurnalista a "básník" v Chicagu) ; Josef Skalský

(stal se jednatelem esko-amerických novin) ; Václav Mach (odebral se do sta-

ré vlasti) a Fr. Lešinský.
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Nebudeme daleko od 'pravdy, kdyz napgeme, ze V roce 1909.-1910. 
studovalo na vyssich llstavech v Chicagu a jinde ceskS'ch studcntu a studentek 
na BOO, coz je sice znacny pocct, ale prece jen nikoli takovfr, jaky by mel bSti 
pri 100,000 Cechu v Chicagu. 

Cechove v Chicagu mohau se take hmotnfrm pokrokem 'Pochlubiti
vyvojem v pl'llmyslu a obchodu. l\Iajit' tam dva ccske pivovary a sice "Atlas 
Brewing Co.", drive "Ceska Pivovarnicka Spolecnost' " a "Pilsen Brewing Co.", 
"Plzenska Pivovarni Spolecnost''' na 26. a Albany ave. 

Tato spolecnost' zalozena byla ceskymi hostinskymi dne 3. rijna roku 
1903. se zakladnim kapitalem $100,000. Zadny podilnik nesmi vlastniti vice, 
nei 10 akcii po $100. 

Prvni riditelstvo a llrednici byli tito: 
Jan A. Cervenka-predseda, Jaroslav Zastera-mistopredseda, Roman 

Sedlacek-tajemnik a Frant. Kalus----'pokladnik. D::lle bytli v riditelstvu : Jan J. 
Kastner, Rudolf Rubringer, Vaclav HrubS', Josef Kovar, Stepan Popowich a 
Josef Hanzlik, sladek. Celfr zayod postaven byl Cechy. Architekt byl Adolf 
Lonek. Zamestnanci jsou vsichni slovanskeho rpllvodu. 

V roce 1904. zvfrsen zakladni kapital ze $100,000.00 na 150 tisic a v roce 
1908. na 250 tisic. 

Dnes rna spolecnost' ta 164 akcionare, a kazdy z nich vlastni hostinec: 
Spolecnost' rna 6 akrll pudy, na nichz krome pivovaru na'leza se vyletni park a 
tanecni 'pavilon, jedno z nejlepsich mist v Chicagu, kde ceske spolky odbY"vaji 
svoje vy-lety a zabavy. 

Nynejsl riditestvo jest toto: Jan A. Cervenka-predseda, Josef 1\1. Ska
la-mistopredseda~ Robert L. Pitte-tajemnik, Tomas Seidl---'Pokladnik. Dale 
jsou v riditelstnl Frant. J. Nedba'l, Jan Stach, Jan J. Kastner, Alois Jirnska 
a Vaclav Fakan. Sladkem je August z AratorU. 

Podnik velmi dobre prospiva. 
Cechove v Chicagu vlastni yelikou radu rl1znfr ch obchodu i velkoobcho

du, dye ceske banky, knihkupectd, mnozstvi PTl'Unyslovfrch zavodn a ruznfrch 
dilen, nekolik set ceskych hostincll a tisice dOmll., z nichz mnohe jsou vfstavne. 

DODATEK. 

Roku 1893. (20. brezna) pfista:la spolecn~st' Ludvikova u americkS'ch 
brehll a zahajila radu ·predstaveni ve meste ~ew Yorku; 'po te vydala se na 
zapad. Cleny spolecnosti te tenkrate byli: Frant. Ludvik, reditel, roc1em z 
Prahy, jenz nastolllpil divadelni drahu r. 1860. u spolecnosti Niplovy, rizene J. 
Kraemerem. Zemi'el dne 2+. Hjna roku 1910. ve stafi 69 let y Chicagu, Ill. 
Fr. Sipek, reziser (nyni y Cechach) ; Karel Xoyak (zeml'el v Chicagu); 
Boh. Ludvik (zemrel y Omaze v Nebrasce): Jind. Koval' (odejel do Cech) ; Jar. 
Rajman (ozenil se bohate kdesi v Coloradu); Rud. Ineman (yratil se do Cech) ; 
Fr. Skaloud, na'poveda (-pozdeji zurnalista a "basnik" y Chicagu) ; Josef Skalsky 
(sta1 se jednatelem cesko-americkych novin); Vaclav nIach (odebral se do sta
re vlasti) a Fr. LescinskY. 
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Dámy: pí. Bohumila Ludvíkova, pí. Eliška Nováková, pí. Betty Ko-

zlanská, pí. Lud. Inemanová; slena Božena Kikávova (provdala se za eské-

ho lékae Eduarda Koláe v Chicagu), si. Bla Pacaitova (nyní pí. Lešinská),

si. Anna Junkova (Šípková) a Kristina Hrníova (nyní pí. Horlivá).

Pozdji pijeli: Jos. Strouhal (nyní v echách); Jos. Hlaváek (basi-

sta), odejel do staré vlasti; manželé Karel a Otilie Splavcovi ; Vladimír Šam-

berg (nyní u nmeckého divadla v New Yorku) ; Jindich Veidner; Franti-

šek Horlivý a Alois Klapka.

Spolenost' poádá v Chicagu v zim pedstavení každou nedli v diva-

delní budov Thalii na rohu ulic Allport a 18.

V dob svtové výstavy v Chicagu odvážila se spolenost' ta sehráti

Smetanovu "Prodanou nevstu" (ponejprv v Americe) a uspoádala za spolu-

úinkování Josefa Šmahy, lena a režiséra Nár. divadla v Praze nkolik ped-
stavení v nkterých div. dvoranách v Chicagu.

Dne 12. srpna, o svtové výstav v Chicagu, uspoádán chicažskými e-
chy na výstavišti "eský den." Byl to významný svátek pro tamní eský lid,

nebo nikdy ped tím našinci nebyli tak svorní jako v tu chvíli. Tu odložili

veškeru nesvornost' a vystoupili ve své síle. Mohutný eský prvod ubíral

\se hlavními ulicemi msta Chicaga za jásotu svorného lidu. Tehdy též v umle-
ckém paláci slavný eský hudební skladatel, dnes již zemelý dr. Antonín Dvo-
ák, ídil své skladby ; nadšeným eským lidem byl vítán jako triumfátor a kví-

tím zasypán a vnen jako nesmrtelný pvec "Osvobozeného Jerusalema"

—

Torquato Tasso v ím.
Též V. J. Hlavá, prof. hudby na carské konservatoi v Petrohrad ídil

nkteré hudební ásti programu, a již zvnlý Karel Jonáš, tehdáž místo-gu-

vemér státu Wisconsinu, byl slavnostním eníkem. Odpoledne pak bylo po-

ádáno místními eskými sokolskými sbory tlocviné cviení v arén.

—

V dob té zavítal také do Chicaga František Herites, jehož návštva ne-

byla americkými echy náležit ocenna, ale která za to mla dobrý úinek v

píin správnjšího poznání amer. ech ve staré vlasti. Herites se mezi amer.

echy takoka jen kmitl. Studoval je, aniž eho pozorovali a pec studoval je

úpln správn. Za ti msíce posoaidil esko-americký lid mnohem správnji^

nežli mnozí po kolikaletém pobytu.

Roku 1896. pibyl do Ameriky František Ondíšek a okouzlil eské Chi-

cago arovnými tony svých houslí—technikou, lahodou i silou své hry. Mimo
to zavítali do Chicaga cestovatelé : zemelý již MUDr. Emil Holub a E. St.

Vraz.

Zajímavým úkazem byly též výpravy amer. ech do ech, k nimž dalo

podnt hlavn Chicago a také svým hojným úastenstvím mlo na nich lví po-

díl. Pohíchu dodlali se chicažští echové zvlášt s výpravou na "esko-slo-

vanskou národopisnou výstavu" smutných výsledk. Chicažský výbor pro "ná-

rodopisnou" sebral sice na tu výstavu slušnou ástku ipenz nepodal však

dosud svým spoluobanm zprávu o své innosti v Praze. Dokázal pouze, že i t

eské Americe nedbá se asto "poádku."

—

680 IJljiny Cecktw Ame1'1~ckY~lt. 
----------------------------

Damy: ,pi. Bohumila Ludvikova, -pi. EliS'ka Novakova, pi. Betty Ko
zlanska, pi. Lud. Inemanova; slecna Bozena Kfika vova ('provdala se za ceske
ho lekare Eduarda r.I{olare v Chicagu), 81. Bela Paca'ltova (nyn! pi. Lescinska), 
s1. Anna Junkova (SIpkova) a Kristina H~ncirnva (nynl pi. Horliva). 

Pozdeji pfijeli: Jos. Strouhal (nyni v Cechach); Jos. Hlavacek (basi
sta), odejel do stare vlasti; manzele Ka-rel a Otilie Splavcovi; VladimIr Sam
berg (nyni ru nemeckeho divadla v New Yorku); JindHch Veidner; Franti
sek Horlivy a Alois Klapka. 

Spolecnost' porada v Chicagu v zimepredstaveni kazdou nedEHi v diva
delni budove Thalii na rohu ulic A'l1port a 18. 

V dobe svetove vYstavy ·v Chic3Jgu odvazila se sp01ecnost' ta sehrati 
Smetanovu "Prodanou nevestu" (ponejprv v Americe) a usporadala za spolu
ucinkovani Josefa Smahy, elena a rezisera Nar. divadla v Praze nekolik pred
staveni v nekterych div. dvorana:ch v Chicagu. 

---------o~-------

Dne 12. srpna, 0 svetove vystav€ v Chicagu, l1sporadan chicazskymi Ce
chy na vystavisti "CeskY den." Byl to vyznamny svatek pro tamni cesky lid, 
nebot' nikdy -pred tIm nasinci nebyli tak svorni jako v tll' chvlli.Tu odlozili 
veskeru nesvornost' a vystoll'pili ve sve sileo IHohntny cesky 'pruvod ubIral 

'.se hlavnimi ulicemi mesta Chicaga za jasotu svorneho lidu. Tehdy tez v umele
ckem 'palaci slavny cesky hudebl1I skladate'l, dnes jiz zemrely dr. Antonin Dvo
rak, ridil sve sldadby; nadsenym ceskym lidem by1 vitan jako triumfator a kvi
tim zasY'pan a vencen jako nesmrtelny pevec "Osvobozeneho J erusalema"-
Torquato Tasso v Rime. 

Tez V. J. Hlavac, prof. hudby na carske konservatori v Petrohrade ridi'l 
nektere hudebni easti programu, a jiz zvecnely Karel Jonas, tehdaz misto-gu
verner statu Wisconsinu, byl slavnostnIm recnikem. Odpo'lec1ne pak bylo po
radano mistnimi ceskymi sokolskymi sbory telocvicne cvieenI v arene.--

V dobe te zavital take do Chicaga FrantiSek Herites, jehoz navste-va ne
by1a americkymi Cechy nalezite ocenena, ale ktera za to mela dobry ucinek v 
pricine spra vnejsiho 'poznani amer. Cecl111 ve stare vlasti. Herites se mezi amer. 
Cechy takorka jen kmitl. Studoval je, aniz ceho pozorovali a 'prec studoval je 
upIne spravne. Za Hi meslce posQludil cesko-americky lid mnohem spravneji; 
nezli mnozl po kolikaletem pobytu. 

Roku 1896. pribyl do Ameriky FrantiSek Ondfisek a okouzlil ceske Chi
cago cal'ovnymi tony s'vych housli-technikou, lahodon i siion sve hry. l\Iirno 
to zavitali do Chieaga cestovatele: zemrely ji~ l\IUDr. Emil Holub a E. St. 
Vraz. 

Zajimav)rm ukazem byly tez vjpravy arneI'. Cechii do Cech, k nimz dalo 
podnet Mavne Chicago a take svym hojn)'m ucastenstvim melo na nich Iv! po
dll. PohHchu c10delali se chicazstl Cechove zvlaste s vJ1pravou na "Ccsko-slo
'\anskou narodopisnou vystavu" smutnych 'VYslec1kfl. Chicazsky vybor pro "na
rodopisnou" sebral siee na tu vystavu slusnou castku Ipenez - -- nepodal vsak 
dosud svjm spoluobcaniim zpravu 0 sve cinnosti v Praze. Dokazal pouze, ze i T 

ceske Americe nedba se casto "poradku."-
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Koncem roku 1901. pibyl pak do Chicaga Jan Kubelák a za rok na to

Jaroslav Kocián, a krajané mli opt nkoho, s kým mohli se chvilku mazliti.

Dále ovšem jejich touha po eských umlcích se nenese.

Obrovské "národní sebevdomí," které se zmocní každého—pomine, jak-

mile hmotné fanfáry anglického a eského tisku umlknou.

(Amerití echové jsou sice rádi, když pijde mezi n eský lovk

—

výteník, o nmž svt mluví, nebo domnívají se, že ást' slávy jeho padá také

na n—jeho krajany. Vyskytne-li se však nkdo, jenž z jakékoli malicherné

píiny hodí bláto na toho, jimi zbožovaného výteníka—krajana, honem sp-
chají ho y blát utopit.)

Roku 1902. zavítal do Chicaga universitní prof. Tom. G. Masaryk, a pro-

budil svobodomyslné amer. Cechy "na chvilku" z dlouhého sna sebeklamu a

slavomamu.

ICrom velké (a v Americe vbec nejvtší) eské osady ve mst Chica-

gu, jest ješt nkolik, ovšem jen menších, eských osad ve státu Illinois.

—

V mst East St. Louis, jež je spojeno mostem, pnoucím se nad ekou
Mississippi, se St. Louisem, žije asi 100 eských rodin.

Asi 190 eských rodin žije ve mstech CoUinsville a Edwardsville v okre-

su Madison; asi 250 rodin v Coal City v okresu G-rundy, v blízkém mst
Braidwood v okresu "Will

;
potom asi 160 rodin v okresu Henry. Dále v men-

ších mstech : Cary a Algonquin a jejich rozkošném okolí.

Ješt menší eské osady jsou pak ve mst Braceville, v okresu Grundy;
v Lomont a v chicažském pedmstí Pullman v okresu Cook; ve mstech Lock-

port a Joliet v okresu WiÚ; ve mstech Streator a Kangley, v okresu La Salle,

ve mst Savanna v okresu CaroU a ve mst Peoria v okresu téhož jména.

—

V mst East St. Louis poali se echové v posledních letech dosti etn
usazovati a sice hlavn k vli výdlku ve velikých tamních jatkách. Jest tam
usazeno kolem 100 eských rodin, z nichž asi polovice hlásí se k víe katoi.,

ostatní ku stran nevrecké.

V roce 1905. založili si tam katol. krajané sp. sv. Josefa, patící k I. U.

Jednot a pozdji založen tam sp. Panny Marie Dobré Rady, patící k . K.

U. J. Z. Amer. Práv v dob-pítomné pracují katol. echové na založení samo-

statné osady, a za tím úelem v roce 1909. zakoupili 3 staveništ, na nichž má
stát budoucí kostel.

Krajané svobodomyslní mají tam své spolky a to : "Tlocvinou Jednotu
Sokol East St. Louis," ád "Kotvu" . S. P. S. a "Loži Taborit Nové Doby."
Tlocviná Jednota Sokol zakoupila si tam též staveništ pro svoji sokolovnu.

V CoUinsville (4021 obyvatel) poali se echové usazovati již r. 1853.

Nejstaršími tamními eskými osadníky jsou:

Josef Berka, Josef Kalina, Matj erný, Matj Majer, Josef Krákora,
Josef Dvoák, Václav Skala, Petr Stodola, František Kubát a Jan Peterka.—^Vtšina jich pochází ze Švihová (u Klatov) a jeho okolí.
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Koncem roku 1901. pribyl 'pak do Chicaga Jan Kubelik a za rok na to 
Jaroslav Kocian, a krajane meli opet nekoho, s kym mohli se ehvilku mazliti. 
Dale ovsem jejich tou~a po ceskych umelcich se nenese. 

Obrovske "narodni s'ebevedomi,," ktere se zmocni kazdeho-pomine, jak
mile hrmotne fanfary anglickeho a ceskeho tisku umlknou. - -

(Americti Cechove jsou sice radi, kdY'z pfijc1e mezi ne cesk)" clovek
y)Ttecn.ik, 0. nemz svet mluvi, nebot' domnivaji se, ze cast' slavy jeho pada take 
na ne-jeho ktajany. Vyskytlle-li se vsak nekdo, jenz z jakekoli malicherne 
pnciny hodi blato na toho, jimi zboznovaneho vytecnika-krajana, honem spe
chaji ho T blate utopit.) 

Roku 1902. zavital do Chicaga universitni prof. Tom. G. Masaryk, a pro
budil svobodomyslne amer. Cechy "na chvilku" z dlouheho STIa sebeklamu a 
slavomamu. - -

----Q----

Krome velke (a v Americe vubec nejvetsi) ceske osady ve meste Chica
gu, jest jeste nekolik, ovsem jen mensl'ch, cesky'ch osad ve statu illinois.-

V meste East St. Louis, jez je spojeno mostem, pnoucim se nad rekou 
:l\:[ississippi, se St. Louisem, zije asi 100 ceskych rodin. 

Asi 190 ceskych rodin zije ve mestech Collinsville a Edwardsville v okre
su l\1:adison; asi 250 ,rodin v Coal. City v okresu Grundy, v blizkem meste 
Braidwood v okresu Will; potom asi 160 rodin v okresu Henry. Dale v men
sleh mestech: Cary a Algonquin a jejich rozkosnem okoli. 

J este mensi ceske osady jsou pak ve meste Braceville" v okresu Grundy; 
v Lemont a v ,ehicazskempredmesti Pullman v okresu Cook; ve mestech Lock. 
port a Joliet v okresu Will; ve mestech Streator a Kangley, v okresu La Salle, 
ve meste Savanna v okresu Caroll a ve meste Peoria v okresu tehoz jmena.-

V meste East St. Louis pocali se Cechove v poslednich letech dosti cetne 
usazovati a siee hlavne k villi vydelku ve velikych tamnich jatkach. Jest tam 
usazeno kolem 100 ceskych rodin, z nichz asi poloviee hlasi se k vire katoL, 
ostatni ku strane nevereeke. 

V roce 1905. zalozili si tam katol. krajane sp. sv. J osefa, patric! k 1. U. 
Jednote a pozdejizalozen tam sp. Panny l\1:a;'ie Dobre Rady, 'patric!r k C. K. 
U. J. Z. Amer. Prave v dobe"pHtornne rpracuji katol. Cechove na zalozeni samo
statne osady, a za tim uce~em v roce 1909. zakoupili 3 staveniste, na nichz rna 
stat budouci kostel. 

Krajane svobodornyslni maji tam sve spolky a to: "Telocvicnou Jednotu 
Sokol East St. Louis," Rad "Kotvu" C. S. P. S. a "Lozi 'Taboritu Nove Doby." 
Telocvicna Jednota Sokol zakoupila si tam tez staveniste pro svoji sokolovnu. 

V· Collinsville (4021 obyvatel) 'pocali se ·Cechove usazovati jiz r. 1853. 
Nejstarsimi tamnirni ceskJrni osadniky jsou: 
Josef Berka, Josef Kalina, l\latej Cerny, l\latej :Majer, Josef Krakora, 

Josef Dvorak, Va.cJav Skala, Petr Stodola, Frantisek Kubat a Jan Peterka. 
-Vetsina jieh pochazi ze Svihova (u Klatov) a jeho oko!L 



682 Djiny echv Amerických.

Hlavní zamstnání' tamních ech je farmaení a práce v uhelných do-

lech.

Ve mst CoUinsville je ád "Svatobor," íslo 4. (. S. P. S.), který byl

založen 1. ervence r. 1870. a spolek "Eliška Krásnohorská" (J. . D.). e-
ské spolkové budovy a kostela tam není. Dlužno ješt zmíniti se, že v CoUins-

ville byl tvrtý sjezd Jednoty . S. P. 'S. dne 16. kvtna 1874.

V Edwardsville, kde žije od roku' 1851. vtší poet echv, jest ád "Rol-

ník," íslo 7. (. S. P. S.), založený 12. ervna r. 1875. a "Jarní Hvzda" (J. .
D.). Mimo to zbudovali si tamní svobodomyslní echové spolkovou sí, v níž

ád "Eolník" své schze koná.

Také katol. echové vystavli si tam spolkovou sí a založili r. 1880. ka-

tolický spolek sv. Jana Nepom., patící k I. Ú. J.

První katol. echové, kteí se v Edwardsville a okolí již roku 1851. usa-

dili, chodili do kostela v CoUinsville, pozdji však do místního katol. kostela

Panny Marie, jenž náležel tem národnostem: Iranm, echm a Nmcm.
Když si pak katol. Nmci vystavli vlastní kostel pro sebe, tu echové pipo-

jili se k Iranm. O echy v Edwardsville staral se díve msgr. Josef Hessoun

a nyní obas dojíždí k nim eský knz ze St. Louis.

Nejstaršími eskými osadníky v této staré eské osad byli : Václav Mar-

tin Smola, Václav Sts, Frant. Šrámek, Vojtch Knejsar, Jan Tolar a Matj a

Václav Schejbal. Pocházejí z Plzeska.

Všichni tito dímají již spánek vný.
V Coal City (2607 obyv.) usadili se první echové v letech sedmdesátých

minulého století. Zamstnávají se hlavn dolováním uhlí, neb jest práce tato

nejenom v Coal City, ale i v blízkém Braidwood pramenem výživy tamnjšího

lidu. eští uhlokopové v tchto mstech jsou pracovití a spoiví.

R. 1892. založili si eši v Coal City sbor "Sokol Horník," který si posta-

vil malou spolkovou budovu. Mimo to založili tam ád "Horník" (. S. P. S.)

a "esko-hornický úrazový spolek," jehož úelem je leny zranné nebo nemocné

podporovati a pozstalým po zemelém lenu 50 dollar vyplatiti. Rovnž
založily tam eské ženy sbor "eskou korunu," který hlásí se k sesterské podp.

Jednot.

V Braidwood, kam pibyli první echové r. 1862. (5279 obyv.), je též

Cesko-slovanský podporující spolek a sice ád "Ladimír Klácel"; rovnž je

tam "esko-americký Sokol," který byl založen r. 1892. Sbor tento vydržoval

díve ve své budov eskou nedlní školu.

V okolí Algonquin a Cary, v okresu Henry, kam pišli první echové
ped 40. lét}', žijí zámožní eští farmái. Ve msteku Algonquin je ád "Illi-

nois" (. S. P. S.) a mezi Algonquinem a Carym stojí malá spolková sí, ve

které cvií tamní sokolský sbor.

Též je tam malý devný eský katol. kostel.

Msteka ta jsou od sebe pouze 4 míle vzdálena a v letní dob jsou navšt-

vována chicažskými echy jako místa výletní; na behu eky Fox táboí bo-

hatí chicažští echové ve svých stanech.

682 .Dejiny Ceckllv Americkych. 
--------------------

IDavni zamestnani, tamnich Cechu je farmareni a price v uhelnych do-
lech. 

Ve meste CoHinsville je l'ad "Svatobor," cislo 4. (C. S. P. S.), ktery byl 
zalO'zen 1. cervence r. 1870. a spoIck "Eliska Kl'l:lsnohorski" (J. C. D.). Ce
ske spolkove bndovy a kostela tam nen1. Dluzno j'cste zminiti S·C, ze v Collins
ville byl ctvrty sjezd Jednoty C. S. P. IS. dne 16. kvetna 1874. -- --

V Edwardsville, kde zije od rokUi 1851. vetsi pocet Cechuv, jest fid "Rol
nlli," cislo 7. (C. S. P. S.), zalozeny 12. cervna r. 1875. a "Jarni Hvezda" (J. C. 
D.). l\Iimo to zbndovali si tal1llli svobodomyslni Cechove spolkovou sin, v niz 
fid "Rolnik" sye s·chuze koml. 

'Take kato1. Cechove vystaveli si tam spolkovou sirt} a zalozili r. 1880. ka
tolicky spolck sv. Jana Nepom., patrid k 1. U. J. 

Prvni katol. Cechoye, ktefi se v EdwardsviBe a okoH jiz roku 1851. usa
diIi, chodili do kostela v Collinsville, 'pozdeji vsak do mistniho kato1. kosteiJ.a 
Panny :Marie, jenz nilezel H'em mirodnostem: Ircanum, Cechum a Nemcum. 
Kdyz si pak katoiJ.. Nemci vystaveli vlastni kostel 'pro sebe, tu Cechove pfipo
jili se k Ircanum. 0 Cechy v Edwardsville staral se dfive msgr. Josef Hessoun 
a nyni obcas dojizdi k nim cesky knez ze St. Louisu. 

Nejstarsimi ceskymi osac1niky v teto stare ceske osade byli: Vaclav l\lar
tin Smola, Vaclav StllS, Frant. Sramek, Vojtech Knejsar, Jan Tolar a l\Iatej a 
Vidav Schejbal. Pochazeji z Plzenska. 

Vsichni tito dfimaji jiz spanek vecn)r.- --
V Coal City (2607 obyv.) usadili se prvni Cechove v letcc11 sedmdesatych 

minuleho stoleti. Zamestnavaji se hlavne dolovimim nhH, lleb jest 'prace tato 
nejenom v Coal City, a~e i v blizkem Braidwood pramenem v)',ziyy tamnejsiho 
lidu. Cesti uhIokopove v techto mestech json pracoviti a spariv!. 

R. 1892.zalozili si Cesi v Coal City sbor "Sokol Hornik," ktery si ·'posta
viI malou spolkovou budaY'll. :Mimo to zaiozili tam rad "Horpik" (C. S. P. S.) 
a "cesko-horni,cky urazovy spolek," jehoz llcelem je clcny zranene nebo nemo,cne 
podporovati a pozustalym po zemrelem (;lenu 50 doHaru vyplatiti. Rovnez 
zalozily tam ceske zeny sbor "Ceskou korunn," kter)' hlasl se k sestcrske podp. 
Jednote. ----

V Braidwood, kam prilbyli prvnl Cechove r. 1862. (5279 obyv.), je tez 
Cesko-slovansky podporujici spolek a slee Hld "Lac1imir IGacel"; rovnez je 
tam "Cesko-americky Sokol," kter)r byl zalozen ~. 1892. Sbor tento vydrZoval 
drive ve sye budove ceskou nec1elni skolu. -- -

V oko11 Algonquin a Cary, v okresn Henry, kam prisli prvni Cechove 
'Pfed 40. lety, ziji zamozni cesti farmari. Ve mesteeku Algonquin je rad "Illi
nois" (C. S. P. S.) a mezi Algonquinem a Carym stoji mala. spolkoYcl sIn, ye 
ktere cviCl tamni sokolsky sbor. 

Tez jc tam maly dreveny ccsky katol. kostc1. 
l\Iestecka ta jsou od sebe 'pouze 4 mile vzdaJena a v letni dobe jsou na vste

vovana chicazskymi Cechy jako mist a vylctnf; na brehu feky Fox tabofi bo
hati chicazsti Ccehoye ve svYch stanech. 
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V mst Savanna žije též nkolik eských rodin, a psobí tam v katol.

osad, v níž jsou Irané, echové, Nmci, Vlaši a Francouzi, P. František J.

Antl, jenž se narodil v Jesenici na Morav dne 30. bezna r. 1843. Studoval

nižší gymnasium v Moravské Tebové, vyšší a bohosloví v Brn, byl vysvcen
9. ervence r. 1869. nunciem arcibiskupem Antoniacim v Brn. Po mnohých
pekážkách (nedostávalo se knží na Morav ani zde) dostal propuštnou a

byl pijat do chieažské dioecese a poslán do osielého a zadluženého Hennepin,

pozdji do Strasburgh, do Lockport, Lemont a jinde. Budoval školy, kostely,

fary a splácel dluhy. Dojíždl k Cechm, Slovincm, Slovákm a Polákm.
Byl pes rok knzem v Clevelandu. Nyní pracuje již 26 let v Savanna, 111.

Prodal starý kostelní majetek za mstem za $2,100, koupil ve stedu msta loty

za $4,500, vystavl a zaídil nádherný chrám Pán, trojpatrovou cihelnou školu

a dvoupatrovou devnou faru; vše stálo pes 26 tisíc dollar, a jest zaplaceno.

P. PYantišek Antl v osad té mezi rznými národy blahodárn psobí, jsa vše-

mi milován.

Ve státu Illinois, krom Chicaga žijí echové v tchto mstech, mste-
kách a jejich okolí:

Algonquin, Antioch, Beileville, Brookfield, Carlinville, Cary Station,

Centerville Station, Coal City, Collinsville, Danville, East St, Louis, Edwards-
ville, French Village, Glen Carbon, Granite City, Jacob, Jerseyville, Lansing,

Litchfield, Lemont, Madison, Maryville, Minonk, Morgan Park, Morton Grove,

Oakdale, Pana, Palmyra, Pinckneyville, Riverton, Savanna, Sparland, Streator,

Svanwick, Troy a Willisville.

Poet krajan, bydlících ve státu Illinois mimo Chicago, jest asi 5,000.

^ ^
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v meste Savanna iije tei nekolik ceskych rodin, a Pllsobi tam v katol. 
osade, v nii jsou Ircane, Cechove, Nemci, Vlasi a FrancoU'zi, P. FrantiSek J. 
AntI, jeni se narodil v Jesenici na :Morave dne 30. brezna r. 1843. Studoval 
nizsi gymnasium v ~loravske Trebove, vyssi a bohoslovi v Brne, byl vysvecen 
9. cervence r. 1869. nunciem arcibiskupem Antoniacim v Brne. Po mnohych 
prekaikach (nedostavalo se kneii na l\forave ani zde) dostal propustenou a 
byl prijat do ,chicazske dioecese a poslan do, osireleho a zadlU'zeneho Hennepin, 
pozdeji do Strasburgh, do Lockport, Lemont a jinde. Budoval skoly, kostely, 
fary a spIacel dluhy. DojlidEH k Cechum, Slovincum, Slovakum a Polakum. 
Byl 'Pres rok knezem v Clevelandu. Nyni' pracuje jii 26 let v Savanna, Ill. 
Prodal stary kostelni majetek 'za mestem za $2,100, koupil ve stredu mesta loty 
za $4,500, vystavel a zaridil nadherny ehram Pane, troj'patrovou cihelnou skolu 
a dvoupatrovou drevenou faru; vse stalo 'pres 2,6 tisic dollaru, a jest zaplaceno. 
P. F'rantisek AntI v osade te mezi ruznymi narody blahodarne 'pusobi, jsa vse
mi milovan. 

Ve statu Illinois, krome Chicaga iiji Cechove v techto mestech, meste
ckach a jejich okoli: 

Algonquin, Antioch, BeiJ.leville, Brookfield, Carlinville, Cary Station, 
Centerville Station, Coal City, Collinsville, Danville, East St. Louis, Edwards
viUe, French Village, Glen Carbon, Granite City, Jacob, Jerseyville, Lansing, 
Litchfield, Lemont, l\iadison, l\Iaryville, l\linonk, l\lorgan Park, l\Iorton Grove, 
Oakdale, Palla, Palmyra, Pinckneyville, RIverton, Savanna, Sparland, Streator, 
Svanwick, Troy a Willis,ville. 

Pocet krajami, bydIicich ve statu Illinois mimo Ohicago, jest asi 5,000 . 

. ' 
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Cechové re mésté Clevelaiidu a ve státu Ohio.

stát Ohio byl r. 1803. vadn do Unie. Hranií na severu se státem
Michigan a jezerem Erie, na východ s Pennsylvanií a West-Virginií, na jihu
se^statem Kentucky a na západ s Indianou. Ml r. 1900. 4,157,545 obyv ameri 40,760 tvereních mil. Rozdlen je na 88 okres.

r.n Q^'í«o
Cleveland, v nmž se r. 1901. napoítalo 20,000 ech, a téhož rokumelo 381,768 obyvatel, bylo ped sto lety nepatrnou indiánskou vesnicí

Jest hlavním mstem okresu Cuyahoga a leží pi jižním pobeží jezera

n? ' Z' .''' ' 5'^^ Ouyahogy a prplavu ohijského, v severoamerickém státu

' -'m . llT""^
"^"'^^ "^^ ^^""^^^ ^^'^' vysázené skoro všechnv stromoadím-ma úhledné hbitovy a rozkošné sady, mezi nimiž zvlášt v^-niká sad s pomní-kem eommodora Olivera Hazarda Perryho, jenž zniil 15. záí r. 1812 neda-

Htrl^Blrdaf
""'' ^''''' ^''' ^°'^''^^'' ^°^^''^'' ^"'"^''^ '''^'^ ^'P^^^^ ^"^^^^

Msto jest ozdobeno množstvím chrám nejrznjšího vvznání, pknou
raanici a jmymi nádhernými budovami.

Struné djiny msta Clevelandu jsou tvto

:

Na podzim roku 1760. byl James Smith ze státu Pennsvlvanie pivleen
jako zajatec Indiány, kmene Delaware, do krajiny, kde jest dnes okres Cuya-noga. Uzemí se s indiánskou dívkou a usadil se tam. Bližšího o nm však neníznámo nieho.

Na jae r. 1786. utáboil se pak pi ústí eky Cuyahogv Anglian Ch Bmwder jenz byl sprostedkovatelem obchodu mezi obchodníkv s moukou a sla-ninou Duncan, Wilson a spol." ze vnitra státu a firmou Caldwell a Elliot v De-
troit v Michigan. Bydlil ve stanu; v prázdném ase oddával se lovu zve a
prohlížel neznámou krajinu.

Poátkem dubna roku 1786. obdržel první náklad moukv a slaninv, do-praveny k jeho stanu na 90 koních a provázený 30 ozbrojenými muži. šsl po-dobných karavan dovezlo dostatené množství zboží, s nímž pak dopravní loMackinaw odje a do Detroit. Provozováním tohoto obchodu stala se krajina

^SeTsUrS:
"' *' ''""'^'^^^' ^'''''' '^^^^ Heckewelderem a dI

Cechove ve llH~ste Clevelandn a ve statu Ohio. 

Stat Ohio byl r. 1803. vraden do Unie. HTanici na severu se statem !iichigan a jezerem Erie, na vychode s Pennsylvanii a West-Virginii, na jiliu se statem Kentucky a na zll'pade s Indianou. 1\[el r. 1900. 4,157,545 obyv. a mefi 40,760 ctverecnich mil. RozdtHen je na 88 okresu. 

---------0---------
1\Iesto Cleveland, v nemz se r. 1901. napocitalo 20,000 Cechu, a tehoz roku melo 381,768 obyYatelu, bylo pred sto lety nepatrnou indianskou vesnici. 
Jest hlavnfm mestem okresu Cuyahoga a lezi pH jiznim pobfezi jezera Erie, pri (lsti reky Cuyahogy a pruplavU! ohijskeho, v severoamerickem statu Ohio. Toto krasne mesto rna siroke ulice, vysazene skoro ysechny stromoradim; ma lihledne hrbitovy a rozkosne sady, mezi nimiz zvhlste vynika sad s 'pomnikern commodora Olivera Hazarda Perryho, jenz znicil 15. zarl r. 1812. nedaleko Clevelandu na jezere Erie lod'stvo anglicke, jemuz yelel kapitan Robert Heriot Barclay. • 
l\Iesto jest ozdobeno mnozstvim chramu nejri'lznejsiho vyznanf, peknou radnici a jinymi nadhernymi budovami. 
Strucne c1ejiny mesta Clevelandu jsou tyto: 
Na podzim roku 1760. byl James Smith ze statu PennsylYanie pfivlecen jako zajatec Indiany, kmene Delaware, do krajiny, kde jest dnes okres Cuyahoga. Ozenil se s indianskou divkou a usadil se tam. Blizsiho 0 nem ysak neni Zllamo niceho. 
Na jare r. 1786. utabofil se pak pH listi reky Cuyahogy Anglican Ch. B. Hawder, jenz byl sprostredkovatelem obchodu mezi obchodniky s moukou a slaninou "Duncan, Wilson aspol." ze vnitra statu a firmou Caldy.ell a Elliot v Detroit v 1\Iichigan. Bydlil ye stanu; v prazdnem case oddaval se loyu zyere a prohlizel neznamou krajinu. 

. Pocatkem dubna roku 1786. obddel prvni naklad mouky a slaniny, dopraveny k jeho stanu na 90 konich a provazeny 30 ozbrojen$-mi muzi. Sest podobnych karavan dovezl0 dostatecne mnozstvi zbozi, s nlmz pak dopravni lod' Mackinaw odjela do Detroit. Provozovanim tohoto obchodu stala se krajina tato znamou, a kratce na to byla tam zalozena pryni osada Y okresu Cuyahoga nemeckymi kazately sekty "~Iorayskych Bratfi" Janem Heckewelderem a Davidern Zeisbergerem. 
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Osadníci ti byli z vtší ásti zbytky poktných rudoch, kteí unikli kr-

vavé eži nedaleko nynjšího msta Sandusky v okresu Erie ve státu Ohio.

Pispním firmy Duncan, Wilson a sp. peplavili se po lodích k usti reky

Cuyahoga, kdež se usadili. Avšak ani tu nemli pokoje, jsouce stale pronásle-

dováni a napadáni nepátelskými Delawary a Angliany, kteri je chtli pinu-

tit k boji proti Amerianm. Tyto svízele a špatné vedeni jich vudcu-ka-

zatel, byly píinou rozkladu této mladé kolonie.

Již za rok po založení se osada rozpadla, a každý z obou kazatel, násle-

dován svými pívrženci, dal se ve stranu jinou. Heckenwelder táhl na Jih, a

Zeisberger založil novou osadu na erné ece (Black River).

Smlouvou s Indiány r. 1789. získala vláda Spoj. Stát veškeré pozemky,

ležící západn od eky Cuyahoga až k veletoku Mississippi a na jih k ece Ohio

a zídila zemi tu pod názvem "Reserv." R. 1795 ustanovila ^^^onodarna daU

z toho 3,000.000 akr do prodeje, a ihned sestavila se spolenost^, s generálem

Mojžíšem Clevelandem v ele, která zakoupila mnoho tisíc akru, ležícíchjri

ece Cuyahoga. Indiáni ale nebyli s tím spokojeni, napadali výpravy mericu a

kladli osazování krajiny té všemožné pekážky. Mojžíš Cleveland, jenz s etou

svojí a mii zarazil hlavní stan svj pi ústí eky Cuyahoga poal nyiii vyje-

dnávati s pohlaváry "šesti velkých národ indiánských a obdarovav tyto do-

bytkem a jedním stem galon koalky, docílil s nimi shody.

Nyní mohlo býti ve vymování pokraováno, a zapoato ihned se stav-

bou potebných skladiš a budov. Stanice tato pak pojmenována na poest

jejího zakladatele—Cleveland.—

(Generál Cleveland zemel r. 1806.) ^ ,. i v

V msíci záí r. 1796. vymeno prvních dvanáct ulic. Cela plocna, pro

msto urená, sestávala z 520 akr. První ulice byla Superior.
, . ,

R 1797 sesílena malá osada etnými pisthovalci. Léto toho roku bylo

však velice nezdravé, a mnoho osadník zemelo. To pimlo mnohé k vyste-

hování se z bažinatých nížin pi jezee a ece na místa vzdálenjší a
"^f

^oloz^'

ná. Major James Kingsbury postavil první chatu na vyhrne zvané Doans

Corners" tam, kde nyní ulice Kinsman spojuje se s ulici Woodland, a je
j
pak

následovalo množství rodin, které usadily se v Newburg. Je tudiz Newburg

takka kolébkou nynjšího velkomsta Clevelandu. Roku 1800. postavena v

malé vísce první vinopalna a škola.

Od r 1800 až do r. 1820. pokraoval pak vzrst malé osady zvolna sice,

ale jist. Kanál, jenž ml spojovati jezero Erie s ekou Ohio, a na nmž zapoca-

To s prací již roku 1817., dohotoven roku 1827. až k Akronu a nemálo prispel

k rozkvtu malé vísky, nebo celý kraj se piinlivými rolníky dosti zalid^iL

Pístav clevelandský byl sprostedkovatelem dovozu i pívozu a tu obyvatele

mli z toho znaný užitek. iqqo v^„ tnH?
Pravý rozkvt msta Clevelandu však nastal teprve r. 1832 kdy totiz

kanál byl úpln dohotoven a jím jezero Erie spojeno s veletokem Ohio. Tehdy

ítal mstys ten sotva 1,100 obyvatel.

První asopis v CTevelandu vyšel dne 31. ervence r. 1818 Katolíci po-

stavili tam první svj kostelík r. 1835. na Columbus ulici, a zíde svoji prvm

synagogu na ulici Eagle r. 1836. První náklad uhlí, nyní tak vzácného topiva,
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Osadnici ti byli z vetsi easti zbytky 'pokrtenych rudochu, kteri unikli kr

vave rezi nedaleko nynejsiho mesta Sandusky v okresu Erie ve statu Ohio. 

Prispenim firmy Duncan, Wilson asp. 'preplavili se po lodich k ust! reky 

Cuyahoga, kdez se usadili. A vsak ani tu nemeli pokoje, jsouce stale pronasle

dovani a napadani nepratelskymi Delawary a Anglicany, ktefi je chteli prinu

tit k boji proti Amerieanum. Tyto svizele a spatne vedeni jich vudcu-ka

zatelu, byly pricinou rozkladu teto mlade kolonie. 

Jiz za rok po zalozenl se osada rozpadla, a kazdy z obou kazatelu, nasle

dovan svymi pfivrzenci, dal se ve stranu jinou. Heckenwelder tahl na jih, a 

Zeisberger zalozil novou osadu na Cerne rece (Black River). 

Smlouvou s Indiany T. 1789. ziskala vlada Spoj. Statu veskere pozemky, 

lezici zapadne od reky Cuyahoga az k veletoku lVEississippi a na jib k rece Ohio 

a zfidila zemi tu, ,pod nazvem "Reserve." R. 1795. ustanovila 'zakonodarna dati 

z toho 3,000.000 akru do Iprodeje, a ihned sestavDa se spolecnost', s generalem 

1\fojzisem Clevelandem v eele, ktera 'zakoupila mnoho tisic akru, leziclch pH 

rece Cuyahoga. Indiani ale nebyli s tim spokojeni, napadali vypravy mericu a 

kladli osazovani krajiny te vsemozne 'prekazky. !vIojziS Cleveland, jenz s cetou 

svoji a meriei zar,azil hlavni stan svuj 'pri ust! reky Cuyahoga, pocal nyni vyje

dnavati s pohlavary "sesti velkych narodu indianskych" a obdarovav tyto do

bytkem a jednim stem galonu koralky, docilil s nimi shody. 

Nyni mohlo byti ve vymerovani pokracovano, a zapocato ihned se stav

bou potrebnych skladist' a budov. Stanice tato 'pak pojmenovana na pocest' 

jejiho zakladatele-Cleveland.-
(General Cleveland zemrel r. 1806.) 

V mesici zafi r. 1796. vymereno prvnich dvanact nJic. Cela plocha, pro 

mesto urcena, sestavala z 520 akru. Prvni 'Ulice byla Superior. 

R. 1797. sesilena mala osada cetnymi ·pfisH~hovalci. Leto toho roku bylo 

vsak velice nezdrave, a .mnoho osadniku zemrelo. To primelo mnohe k vyste

hovani se z bazinatych nlzin pri jezere a rece na mista v1zdaleneJsl a vYse poloze

na. l\Iajor James Kingsbury postavil prvni chatu na vysine, zvane "Doan's 

Corner's" tam, kde nynl ulice Kinsman spojuje se s ulici Woodland, a jej pak 

nasledovalo'mnozstYI rodin, ktere usadily se v Newburg. J e tudiz Newburg 

takfka kolebkou nynejsiho velkomesta Cleveland'll. Roku 1800. postavena v 

male visce prvni vinopalna a skola. 

Od r. 1800. az do r. 1820. pokracovalpak vzrust male osady zvolna sice, 

ale jiste. Kanal, jenz mel spojovati jezero Erie s rekou Ohio, a na nemz zapoca

to s praci jiz roku 1817., dohotov€n roku 1827. az k Akronu a nemalo prispel 

k rozkvetu male visky, nebot' cely kraj se 'pricinlivymi rolniky dosti zalidnil. 

PHstav clevelandsky byl sprostredkovate~em dovozu i pfivozu a tu obyvatele 

meli z toho znacnYuzitek. 
Pra vy rozkvet mesta Clevclandu vsak nastal teprvc r. 1832., kdy totiz 

kanal byl lIplne dohotovcn a jim jezero Erie spojeno s vcletokem Ohio. Tehdy 

clta'l mestys ten sotva 1,100 obyvatellL 

Prvni casopis v Clevelandu vysel dne 31. eervence r. 1818. Katolici 'po

stavili tam prvni svuj kosteHk r. 1835. na Columbus ullcl, a iide svoji prvni 

synagogu na ulici Eagle r. 18p6. Prvni naklad uhli, nyni tak vzacneho topiva, 
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pivítán byl s velkou nevolí elevelandským obyvatelstvem. Ani zadarmo ne-

chtl nikdo brát ten "neistý, erný, smrdutý a moudící kámen," a Henry New-

berry, majitel uhlodolu, byl nucen ustati po dlouhou dobu v odesílání uhlí do

Clevelandu. Ovšem, bylo tu krásného díví na výbr a zadarmo, kdo by tedy

kupoval ulúí?

Roku 1835. ítalo msto Cleveland již 5,080 obyvatel, z nichž velký po-

et usazen byl v New^burg.—V tomto roce byl nával pisthovalectva do Spoj.

Stát zvlášt silný, a též msto Cleveland, jakož i okres Cuj^ahoga, obdržely

svj díl, následkem ehož zvtšil se poet obyvatelstva do r. 1846. na 7,054 duší.

První železná dráha do Clevelandu stavna byla r. 1852. a první tavírny

na železo založeny byly roku 1857., s kapitálem pouze $25.000. Schopným ob-

chodním vedením však a píznivými pomry, vzmohl se závod ten velmi rychle^

takže roku 1885. zamstnával 8,000 dlník a vyrábl ron 100.000 tun ocelo-

vých kolejí. Ve zmínném roce vyrobilo se ocele za dvacet pt million doll.

Dnes pak obnáší výroba ta pes 40 million, a spolenost' zamstnává 9,000

dlník, z nichž asi 900 jest Cech.
Továrny na olej, které jsou nyní svtoznámý pode jménem "Standard

Oil Co.", založeny byly roku 1870. John D. Rockefellerem, jenž byl nepatrným

chudým dlníkem. Bystrým a prozíravým duchem vidl v založení továren na

olej velikou budoucnost', maje ale do takového podniku málo penz, vyhledával

spoleníky a snažil se sestavit spolenost'. Bydlel tehdy blízko nepatrné osady

eské, picházel asto do styku s echy a zamiloval si je pro jejich pracovitost'^

vrnost' a spoivost'. Dosti dvrn byl znám se zemelým ped nkolika lety

Jos. Kížem a nabádal ho asto a dtkliv, aby nkolik tch uspoených stovek

vložil do nového podniku a stal se akcionáem "Standard Oil Co." Kíž ale pod-

niku tomu nedvoval a proto do spolku s Rockefellerem nešel.

Každý ze zakladatel "Standard Oil Company" je však dnes millionáem,

a je-li tomu skuten tak, jak se vypráví, mohl býti Kíž, jsa trochu podnikavj-

ší, dnes nejbohatším Cechem na svt.

—

Továrny ty jsou závodem obrovským a rozloženy jsou na mnoha akrech.

Tu zamstnáno jest 6,000 dlník (mezi nimiž jest asi 800 ech).
"Standard Oil Co." jest jedním z nejmohutnjších monopol ve svt, a

nynjší iditei spolenosti, Jan D. Rockefeller, je stonásobným millionáem. —

EŠI V CLEVELANDU.

Prvním eským pisthovalcem do msta Clevelandu byl, pokud známo,

Gustav Adam, syn bohatého lékárníka v Píbrami. Byl to muž vzdlaný, který

byl v Praze císaským komisaem a jako nadšený vlastenec úastnil se povstání

roku 1848. a musel prchnout do Ameriky, aby se vyhnul žaláování a snad i po-

prav.
Hudba, kterou ve staré vlasti pstoval pouze ze záliby, byla mu v Cleve-

land živitelkou. Stal se tam totiž kapelníkem a iditelem hudebního sboru v

divadle "Atheneum" a vyuoval zárove pianu. Roku 1853. opustil Cleveland,

usadil se na jihu, kde za krátko zemel.
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privitan byl s velkou nevoll clevelanc1skym obyvatelstvem. Ani zadarmo ne
chtel nikdo brat ten "necisty, cerny, smrduty a cmoudici kamen," a Henry New
berry, majitel uhlodolu, byl nucen ustatipo dlouhou dob'll v odesilani uhli do 
Clevelandu. Ovsem, byl0 tu krasneho dfivi na vyber a :zadarmo, kdo by tedy 
kupoval uhli? 

Roku 1835. citalo mesto Cleveland jiz 5,080 obyvateH'l, z nichz velky po
cet usazen byl v Newburg.-V tomto roce byl naval pristehovalectva do Spoj. 
Statu zvlaste silny, a tez mesto Cleveland, jakoz i okres Cuyahoga, obdrZely 
svuj dll, nasledkem cehoz zvetsil se pocet obyvatelstva do r. 1846. na 7,054 dusI. 

Prvni zelezna draha do Clevelandu stavena byla r. 1852. a prvni tavirny 
na zelezo zalozeny byly roku 1857., s kapitalem ponze $25.000. Schopnym ob
chodnim vedenim vsak a pfiznivymi pomery, vzmohl se zavod ten velmi rychle, 
takze roku 1885. zamestna val 8,000 delniku a vyrabel rocne 100.000 tun ocelo
vych koleji. Ve zminenem roce vyrobil0 se ocele za dvacet pet millionu doll. 
Dnes pal\: obnasi vyroba ta pres 40 millionu, a spolecnost' zamestnava 9,000 
delniku, z niehz asi 900 jest Cechu. 

Tovarny na olej, ktere jsou nyni svetoznamy pode jmenem "Standard 
Oil Co.", zalozeny byly roku 1870. John D. Rockefellerem, jenz byl nepatrnfm 
ehudJrn deInikem. Bystrym a 'prO'ziravym duchem videl v zalozeni tovaren na 
olej velikou budouenost', maje ale do takoveho podniku mMo penez, vyhledaval 
spolecniky a snazi'l se sestavit spolecnost'. Bydlel tehdy bHzko nepatrne osady 
ceske, prichazel casto do styku s Cechy a zamiloval si je 'pro jejich pracovitost', 
vernost' a 8porivost'. Dosti duverne byl znam se zemrelym pred nekolika lety 
J os. Kfizem a nabadal ho casto a dutklive, aby nekolik tech usporenych stovek 
vlozil do noveho podniku a stal se akcionarem "Standard Oil Co." KHz ale pod
niku tomu nedilverova~ a proto do spolku s Rockefellerem nesel. 

Kazdy ze zakladatelu "Standard Oil Company" je vsak dnes mil1ionarem, 
a je-li tomu skutecne tak, jak se vypravI, mohl byti Kriz, jsa trochupodnikavej
sl, dnes nejbohatsim Cechem na svete.-

Tovarny ty jsou za vodem obrovskym a rozlozeny jsou na mnoha akreeh. 
Tu zamestnano jest 6,000 delniku (mezi nimiz jest asi 800 Cechu). 

"Standard Oil Co." jest jednim z nejmohutnejsich monO'polu ve svete, a 
nynejsi ridite'l spolecnosti, Jan D. Rockefeller, je stonasobnym millionarem. -

• 
CESI V CLEVELANDU. 

Prvnim ceskjm pfistehovalcem do mesta Clevelandu byl, pokud znamo, 
Gustav Adam, syn bohateho Iekarnika v Pribrami. Byl to muz vzdelany, ktery 
byl v Praze cisarskym komisarem a jako nadseny vlastenec ucastnil se povstanl 
roku 1848. a musel prchnout do Ameriky, aby se vyhnul zalarovani a snad ipo
prave. 

Hudba, kterou ve stare. vlasti pestoval 'pouze ze zaliby, byla mn v Cleve
lande zivitelkou. Stal se tam totH ka'pelnikem a fiditelem hudebniho sborn v 
divadle "Atheneum" a vyucoval zaroveii pianu. Roku 1853. opustil Cleveland, 
usadil se na jihu, kde za kratko zemrel. 
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Hned za ním usadili se v Clevelandu koncem let tyicátých Jindich

Hladík z Prahy a eští židé Leopold Lévy (narozen ve Smetanové Lhot u Pí-

sku r, 1826.), Bernard Weidenthal, který se narodil roku 1813. ve vísce Vestci

u Tábora a Zikmund Stein, narozen r. 1822. v Praze,

Hladík byl prý mladík vzdlaný, spoleník píjemný a lovk dobrosr-

dený. Zemel v Cleveland r. 1855. Lévy ml v Cleveland malý obchod se

stižným zbožím a Stein malý hostinec a hotel na ulici Seneca. Hladík ml spo-

len s jedním Nmcem obchod s vejci, máslem, sýrem a rybami, a Weidenthal

ml jako jeho švakr Lévy také stížní obchod. Avšak žádný z prvých tchto

pisthovalc niím nevynikl ani se nestal velkým boháem a všichni již ze-

meli.

eská katol. škola v osad Panny Marie Lourdski' v Clevelandu.

Vtší ruch pisthovalecký eského lidu nastal roku 1852., kdy pibyli do

Clevelandu: Jan Havlíek, rodem z Varvažova, Václav Žák (narozen ve Var-

važov nedaleko Písku), který byl prvním eským pekaem v Clevelandu; bed-

ná Josef Kíž, který se narodil r. 1820. ve Lhot Smetanové v kraji píseckém;

zedník Jan Vito z erné u Orlíka, kde se nar. r. 1823. ; Josef Zelinka, nar. v

Šerkov u Mirovic; ková František Knechtl (nar. r. 1827. v Nenaovicích) a

Josef Jan Štdronský, rodem ve Štdronín blíže Zvíkova. Tito všichni rovnž

jsou již na pravd boží.
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Hned za nim usadili se v C1evelandu koncem let ctyficatych Jindfich 
IDadik z Prahy a cestl zide Leopold Levy (narozen ve Smetanove Lhote u Pi
sku r. 1826.), Bernard Weidenthal, ktery se narodil roku 1813. ve visce Vestci 
u Tabora a Zikmund Stein, narozen r. 1822. v Praze. 

IDadik byl pry mladik vzdelany, spolecnik pfijemny a clovek dobrosr
decny. Zemrel v Clevelande r. 1855. Levy mel v Clevelande maly obchod se 
stfiznym zbozim a Stein maly hostinec a hotel na ulici Seneca. Hladik mel spo
lecne s jednim Nemcem obchod s vejci, maslem, syrem a rybami, a Weidenthal 
mel jako jeho svakr Levy take stHzni obchod. Avsak zadny z prvych techto 
pristehovalcu nlclm nevynild ani se nestal velkym bohacem a vsichni jiz ze
mreli. 

Ces].;a l{atol. ;kola v osauc Panny Marie Louruske v Clevelanclu. 

Vet~i ruch pfistehovalecky ceskeho lidu nastal roku 1852., kdy pribyli do 
Clevelandu: Jan Havlicek, roc1em z Varvazova, Vaclav zak (narozen ve Var
vazove nedaleko Pisku), ktery bylprvnim cesk)'m 'pekar'em v ClevC'landu; bed
nar Josef KHz, ktery se narodil r. 1820. ve Lhote Smetanove \' kraji piseckcm; 
zednik Jan VitOD z Cerne u Orlika, kde se nar. r. 1823.; Joscf Zelinka, nar. v 
Serkove u ~Iirovic; kovar Franti~('k Knecht! (nar. r. 1827. v Xcnacovicich) a 
Josef Jan Stedronsk)', rodem vc Stedronlne blize Zvikova. Tito ysichni rovnez 
jsou jiz na pranlc bozL 
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Roku 1854. pak do Clevelandu pibyli: Martin Krejí, který se narodil

r. 1829. v obci Mahonši u Netolic. Tento prodával zprvu pozemky echm a

byl jednatelem brémské paroplavební spolenosti; pozdji zaal smíšený ob-

chod. Úastnil se horliv svobodomyslného ruchu. Založil s jinými "Slovan-

skou Lípu," spolek "Perun" a byl hlavním podílníkem asopisu "Pokrok." Ui-

nil úpadek, ale pomohl si opt. Fr. Jindrák, krejí; Jan Kopfštein a Josef

Mácha, ze Smetanové Lhoty; František Xaver Sýkora, krejí, nar. r. 1825. v

JN^eVzieíeh u Orlíka, jehož syn Josef je nyní lékaem v Clevelandu; Josef No-

vák, který se narodil r. 1818. ve vesnici Bažejovici a jiní a jiní, z nichž valná

vtšina dímá již v této cizí pd svj vný sen.

Nejhojnjší sthování nastalo však v letech 1865. a 1866. a trvalo tu sil-

nji, tu slabji do osudného buTsovního poprasku r. 1873. Od té doby proud pi-

sthovaleetva se ztenil.

Z pisthovalc, v tch letech do Clevelandu pibylých, zasluhují zmínky:

Jan Bejek (nar. r. 1838. v Rovensku) ; Ondej Mitermiler (nar. r. 1840. v

Chocni) ; Fr. Juengling (nar. r. 1836. v Dolní Branné) ;
Frant. Vlna (nar. r.

1865. na Hrádku u Hradce Králové) ; Jan Aubrecht (rodem ze Zbirova u Že-

bráka) ; Václav Rychlík (z Kolína nad Labem) ; Eduard Vopalecký (nar. r.

1845. v Praze) ; Josef Kužel (nar. r. 1864. v Nevzících u Písku, jenž pibyl

s rodii do Clevelandu r. 1865.) ; Fr. Macourek (nar. r. 1840. v Beroun) ;
Vá-

clav Vank (nar. r. 1842. v Chelicích u Vodan) a Václav J. Sýkora, který

se narodil 21. bezna r. 1840. v Nevzících. V Písku vystudoval gymnasium a

r. 1863. pibyl do Clevelandu. R. 1869. stal se tam prvním eským notáem a

r. 1871. prvním eským právníkem. Ba^I s Martinem Krejím v letech sedmde-

sátých zakladatelem a hlavním vdcem svobodomyslné strany v Clevelandu.

Hlavn na jejich vyzvání pibyl František Zdrbek z Cedar Rapids do Cleve-

landu a redigoval tam dále radikální asopis "Pokrok," který díve vycházel ve

mst Cedar Rapids, low^a.

Sýkora a Krejí chtli se pomstít P. epišovi, jenž horlil proti nevre-
ekým eským spolkm a chtli úpln zniit katolickou stranu. I usilovali o to,

aby z každého pisthovalce uinili ihned "svobodáe" dle svých názor. Každý
prostedek byl jim k tomu cíli vítaným a byli nesmiiteln výbojni ve "své svo-

bodomyslnosti" proti svým vlastním krajanm, kteí zstali vrni své víe, a

kteí mli v ele P. Viléma J. epiše, jenž v odvetném boji eských "svobodá"
nešetil, ímž ten nešastný spor mezi vlastními eskými bratími byl víc a více

rozdmychován. Sýkora a Krejí chtli svými "svobodomyslnými" snahami ná-

rodní uvdomní a duševní život-—jak íkávali—povznésti, ale zapomínali, že

nadáváním, výsmchem a špinním protivné strany se osvty nedobývá.

Boje mezi "svobodomyslnými," vlastn nevreckými a katolickými e-
ch}^ v Clevelandu vedly se pak dlouho a velmi vášniv a neutichly zcela do

dnešnOio dne, a nejsou již daleko tak prudké, jako v letech sedmdesátých a

osmdesátých.

V témže roce jako Sýkora, pibyl ješt do Clevelandu krajan A. Hanou-
sek, z Bohdane n Pardubic, který býval díve vdcem katolických Cech v
Clevelandu. Míval ped letj^ blíže kostela sv. Václava na Arch ulici obchod a

byl s Františkem Zdrbkem, Krejím a Václavem Sj^orou neustále na štíru.

Také vtšina tchto ech již zemela.
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Roku 1854. pak do Olevelandu pfibyli: :l\Iartin Krejci, ktery se narodil 
r. 1829. v obci l\Iahousi U' Netolic. Tento prodaval zprvu pozcmky Cechum a 
byl jednatelem bremske paroplavebni spolecnosti; 'pozdeji zacal smiseny ob
chod. Ucastnil se horlive svobodomyslneho ruchu. Zalozil s jinymi "Slovan
skou Lipu," spolek "Perun" a byl hlavnIm 'podilnikem casopisu "Pokrok." Uci
nil upadek, ale 'pomohl si opet. Fr. Jindrak, krejci; Jan Kopfstein a Josef 
l\Iacha, ze Smetanove Lhoty; Frantisek Xaver Sykora, krejcI, nar. r. 1825. v 
~evezici~h u Orlika, jehoz syn Josel je nynl lekarem v Clevelandu; Josef No-
vak, ktery se narodil r. 1818. ve vesnici Bazejovici a jini a jini, z nichz vain a 
vetsina drima jiz v teto cizi pude svuj vecny sen. 

~ejhojnejsi stehovani nastalo vsak v letech 1865. a 1866. a trvalo tu sil
neji, tu slabeji do osudneho bursovniho poprask'll r. 1873. Od te doby proud pri
stehovalectva se ztencil. 

Z prist(~hovalcu, v tech letech do Clevelandu pribylych, zasluhuji zminky: 
Jan Bejcek (nar. r. 1838. v Rovensku); Ondrej l\litermiler (nar. r. 18-10. v 
Chocni); Fr. Juengling (nar. r. 18:36. v Dolni Branne); Frant. Vlna (nar. r. 
1865. na Hradkll u Hradce Kra.love); Jan Aubre'cht (rodelll ze Zbirova u Ze
braka); Vaclav Rychlik (z Kolina nad Labem); Eduard Vopalecky (nar. r. 
1845. v Praze); Josef IGHel (nar. r. 186-1. v Neyezicich u Pisku, jenz pribyl 
s rodici do Clevelandn r. 1865.); Fr. l\Iacourek (nar. r. 18-10. v Beroune) ; Va
clay Vanek (nar. r. 18-12. v Chelcicich II Vodllan) a Vaclav J. SSrkora, ktery 
se naroc1il 21. brezna r. 18-10. v ~evezicich. V Piskn v3'stndoval gYlllnasium a 
1'. 1863. pribyl do Clevelandn. R. 1869. stal se tam 'Prvnim ceskSr11l notarem a 
r. 1871. prvnim ceskym pravnikem. Byl s l\Iartinelll Krejclm v letecb sedmde
satS'ch zakladatelem a hlavnim vudcem svobodolllysine strany v Clevelandu. 
HlaYl1e na jejich vyzvani pribyl Franti~ek Zdrubek z Cedar Rapids do Cleve
land'll a redigoval tam dale radikalnl casopis "Pokrok," ktery drive vychazel ve 
meste Cedar Rapids, Iowa. 

SS'kora a Krejci chUm se pomstlt P. Re'pisovi, jenz horlil proti nevere
ckS'm ceskS'm spolkllm a chteli uplne znicit katolickou stranu. I nsilovali 0 to, 
aby z kazcle'ho prisU~hovalce ucinili ihned "svobodafe" dIe svych nazoru. Kazdy 
prostredek byl jim k tomn cHi vitanym a byli nesmifitelne vSrbojni ve "sve svo
bodomyslnosti" proti svym vlastnim krajanllIl1, ktefi zustali verni sve vire, a 
ktefi llleli v cele P. Vi-lema J. Repise, jenz v odvetnem boji ceskSrch "svobodafu" 
nesetril, cimz ten nest'astny spor mezi vlastnlmi ceskymi bratfimi byl vic a vice 
rozdmychovan. SS'kora a Krejci chteli svy'mi "svobodomyslnS'mi" snahallli na
rodni uvedomenl a dusevni zivot-jak fikavali----'poyznestl, ale zapominali, ze 
nadayanim, v;vsmechem a spinenim protivne strany se osvety nedobfvc1.. 

Boje mezi "syobodomyslnymi," vlastne nevereck§mi a katolickymi Ce
chy v Clevelandu vedly se pak dlouho a velmi vasnive a neutichly zcela do 
dnesniho dne, ac nejsou jiz daleko tak 'prudke, jako v letech sedmc1esatS'ch a 
osmdesatYch. 

V temze roce jako Sykora, pI'ibyl jeste do Clevelandu krajan A. Hanou
sek, z Bohc1allce 11 Pardubic, ktery byval drive vlldcelll katolickych Cechu v 
Clevelandu. )Ilval pred lety blize kostela sv. Vaclava na Arch ulici obchod a 
byl s Frantiskem Zdrlolbkem, Krejcim a Vaclavem Sy'korou neustale na stIru. 

Take vetsina techto Cechu jiz zemrela. 



692 Djiny echv Amerických.

Nejvíce ech pišlo do Olevelandu od Písku, Tábora, Prahy a Bud-
jovic.

Z prvých tchto ech valný poet usadil se na levém behu eky Cuya-
hogj% v tehdejším Brooklynu, který tehdy tvoil osadu pro sebe; tedy na zá-

padní stran msta.

Nejvíce pak ech usazovalo se na ulici Croton a v jejím okolí, kde Mar-
tin Krejí prodával pisthovalým echm stavební místa ("loty") na dlouhé

splátky.

Když pak roku 1878. farmy, ležící na. druhém, pravém, pahorkovitém

behu eky byly rozmeny na stavební místa a prodávány, poali se i tam e-
chové usazovati. íkalo se tam "Kozoluby" (nynjší 24. tvr anebo warda)

a na tomto vršku stavli echové domky o pekot, neb stavební místa byla laci-

ná a na dlouhou splátku.

V pítomné dob je 24. warda nejsilnjší eská tvr ve mst a s e-
ským obyvatelstvem svým, ítajícím asi 8,000 duší, mohla by sama pro sebe tvo-

iti hezké msto v echách.

Nyní má Cleveland tyto eské tvrti : Kozoluby, Žižkov, Husinec, Pra-

hu, Víde, Trocnov, Varšavu, Na zahrádce, Dakotu, Kubu, Brooklyn, Karlov

a Kalifornii.

Katolití OecliOYé v Cleyelaiidu.

Prvním eským katol. knzem v Olevelandu byl P. Antonín Krásný, jenž

byl mezi tehdejšími tamními echy velice oblíben.

P. Ant. Krásný byl jako upímný vlastenec a jako politický provinilec

vznn na Hradanech v kláštee u sv. Jií, který byl po svatodušní pražské

boui promnn ve vzení, do nhož bylo uvrženo mnoho tak eených osma-

tyicátník, uvznných hlavn k zastrašení eského národa a k vynucení vy-

znání, že v echách bylo sosnováno "široko daleko rozvtvené" spiknutí, jehož

potlaení v3'žadovalo opatení nejkrutjších. Tím mlo býti ospravedlnno bru-

tální ádní slepé reakce. P. Krásný byl s jinými vlastenci odsouzen k dvaná-

ctiletému žalái, v jehož ponurých zdech byl od bezna r. 1849. až do bezna
r. 1857. Když pak zmínného roku byl P. Ant. Krásný omilostnn, ujal se ho

otcovsky kníže arcibiskup Schwarzenberg, podporoval jej všemožn, a když se

konen P. Krásný rozhodl odebrat se do Ameriky, dal mu arcibiskup peníze

na cestu.

Pibyv do Olevelandu na podzim r. 1857., byl ihned ustanoven kaplanem

pi nmeckém kostele sv. Petra. Roku 1862. stal se pak faráem nmecké osa-

dy sv. Josefa. Clevelandští katol. echové chodívali do tchto dvou katol. chrá-

m, a P. Krásný je asto vybízel ku stavb vlastního kostela.

(Kde se P. Krásný narodil, nemohl jsem se dopátrati.)

R. 1867. došlo skuten ku založení eské katolické osady sv. Václava

a ku stavb cihelného esko-katol. chrámu, který na podzim téhož roku byl do-

hotoven na rohu ulic Burwell a Arch, pi nmž ustanovil tehdejší clevelandský
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Nejvlce Gechu prislo do Clevelalldu od Pisku, Tabora, Prahy a Bude-
jovic. 

Z prvych techto Gechu valny pocet usadil se na levem brchu reky Cuya
hogy, v tehdejsim Brooklynu, ktery tchdy tvori[ osadu pro sebe; tedy na za
padni strane mesta. 

Nejvice 'pak Gechu usazovalo se na ulici Croton a v jejim okoli, kde Mar
tin Krejci oprodaval pfistehovalym Cechum stavebni mista ("loty") na dlouhe 
splatky. 

Kdyz pak roku 1878. farmy, lezici na. druhern, pravem, pahorkovitern 
brehu reky byly rozmefeny na stavebni mista a prodav{lllY, pocali se i tam Ge
chove usazovati. Rikalo se tam "Kozoluby" (nynejsi 24. ctvrt' anebo warda) 
a na tornto vrlku staveli Cechove domky 0 prekot, neb stavebni illista byla laci
na a na dlouhou splatku. 

. V pNtomne dobe je 24. warda nejsilnejsi ceska ctvrt' ve rneste a s ce
skym obyvatelstvem svYm, citajicim asi 8,000 dilSi, mohla by sama 'pro sebe tvo
Hti hezke mesto v Cechach. 

Nyni rna Cieveland tyto ceske ctvrti: Kozoluby, Zizkov, Husinec, Pra
hu, Viden, Trocnov, Varsavu, Na zahradce, Dakotu, Kubu, Bro·okIyn, Karlov 
a Kalifornii. 

----0--__ 

Katolicti Cechove V Clevelalldu. 

Prvnim cesky-m katol. knezem v Clevelandu byl P. Antonin Krasny, jenz 
byl mezi tehdejsimi tamnimi Cechy velice obliben. 

P. Ant. Krasny byl jako upNmny vlastenec a jako 'politicky provinilec 
veznen na Hradcanech v klastere u sv. Jiri, ktery byl po sv.atodusni prazske 
bouri prornenen ve vezeni, do nehoz bylo uvrzeno mnoho tak recenych osrna
ctyricatniki'l, uveznenfch hlavne k zastraseni ceskeho naToda a It vynuceni vy
znani, ze v Cechach bylo sosnovano "siroko daleko rozvetvenc" spiknutl, jehoz 
potlaceni vyzadovalo opatreni nejkrnt{~jsich.Tim melo byti ospravedlneno bru
truni radeni slepe reakce. P. Krasn$r byl s jinymi vlastcnci oc1souzen k dvana
ctiletemu zalari, v jehoz ponurych zdech byl od bfezna r. 1849. az do brezna 
r. 1857. Kdyz pak zmineneho roku byl P. Ant. Krasny omilostnen, ujal se ho 
otcovsky knize arcibiskup Sclnvarzenberg, podporoval jej vsemozne, a kdyz se 
konecne P. Krasny rozhodl odebrat se do Amcriky, dal mu arcibiskup penize 
na cestu. 

Pribyv do Clevelandu na podzim r. 1857., byl ihned ustanoven kaplanern 
ph nemeckem kostele sv. Petra. Roku 1862. stal se pak faral-em nemecke osa
dy sv. Josefa. Clevelandsti katol. Cechove chodivali do techto dvon katol. <!hra
mn, a' P. Krasny je casto vybizel ku stavlJe vlastniho kostela. 

(Kde se P. Krasny narodil, nemoh1 jsem se dopatrati.) 
R. 1867. doslo skutecne ku zalozcni ceske katolicke osady sv. Va clava 

a ku stavbe cihelneho cesko-katol. chramu, ktery na podzim tehoz roku byl do
hot oven na rohu ulic Burwell a Arch, pH nemz llstanovil tehdejsi clcvelandskY 
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biskup Amadeus Rappe v prosinci r. 1867. P. Krásného duchovním správcem.

Ve výboru pro založení osady této byli : Jan Kavalír, Jan Buzek, Václav Lan-

da, Jan Havlíek a Fr. Svoboda.

Za staveništ zaplatila tehdy osada 1,500 dollar, které jí P. Ant. Krásný
ochotn zapjil. O svou osadu peoval svdomit až do íjna r. 1869., kdy se

odsthoval do nemocnice milosrdných sester, kdež r. 1870. dne 3. bezna zemel.
Žel, že 'po nm ve farním archivu žádných písemních záznam nezstalo

!

P. ANTONÍN HYNEK,
fará osady sv. Václava v Cleveland, Ohio.

Krátkou dobu spravoval osielou osadu sv. Václava Redemptorista z Bal-
timore, Md., P. Jií Beránek a sice od 6. záí 1869. do února r. 1870.

'Stálým nástupcem šlechetného knze P. Ant. Krásného stal se P. Vilém
J. Kepiš (psal se též Revis), jenž pocházel z Vodan (ze mlýna) a \ys,\QQ-a byl
na knze r. 1846. v echách. Knz ten koupil r. 1870. vedle kostela stavební
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biskup Amadeus Rappe v prosinei r. 1867. P. Krasneho duehovnim spravcem. 
Ve vyboru 'pro zalozeni osady teto byli: Jan KaYalir, Jan Buzek, Vaelav Lan
da, Jan Havlicek a·Fr. Svoboda. 

Za staveniste zaplatila tehdy osada 1,500 dollarll, ktere ji P. Ant. Krasny 
oehotne zapujcil. 0 svou osadu pecoval svedomite az do fijna r. 1869., kdy se 
odstehoval do nemoenice milosrdnfeh sester, kdez r. 1870. dne 3. brezna zemrel. 
Zel, ze lJ>o nem ve farnim arehivu zadnyeh pisemnieh zaznamu nezustalo! 

P. ANTOXIX HYNEK, 
farar osady sv. Yaclava v Oleveland, Ohio. 

Kratkou dobu spravoval osirelou osadu sv. Vaelava Redemptorista z Bal
timore, 1\fd., P. Jifi Beranek a siee od 6.zari 1869. do fulora r. 1870. 

'Stalym nastupeem sleehetneho kneze P. Ant. Krasneho stal se P. Vilem 
J. RepiS (p~al se tez Revis), jenz pochazel z Vodiian (ze ml)Tna) a vysveeen byl 
na kneze. r. 18~6. v Ce.ehae~ .. Knez ten koupil r. 1870. vedle kostela stavebni 
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místo s domkem za 1,200 dollar, jenž sloužil za byt farái a pozdji byl upra-

ven. Brzy na to koupil za kostelem na Burweil ulici vedle "alley"—uliky—

2

stavební místa za 1,670 dollar, a na nich vystavl roku 1871, dvoutídní školu

jza 1,500 dollar, kteréž se nyní užívá jako spolkové a divadelní sín, jež však

-svému úelu nevyhovuje.

Tento knz hned ipo svém píchodu do Clevelandu seznal, že etné spolky,

jež tam povstávaly, stávaly se bu indifferentními nebo i zcela nepátelskými

katol. náboženství, a toho veejn na jevo nedávaly jako na p. "Slovanská Lí-

pa," sokolské a rzné ochotnické a pvecké sbory, "esko-slovanské podporující

spolky" (C. S. P. S.) atd., a proto proti nim jako katol. knz vystoupil. Tím na-

stalo v Cleveland rozdlení našich krajan, které ješt dnes existuje. Když pak

ony "národní" eské spolky po zpsobu amerických zedná staly se tajnými, a

když strženy byly v proudy moderního materialismu a atheismu, tu poal boj

"svobodomyslných," vlastn nevrc, s katol. echy opravdu zuiti ku škod
"Celku ve všech eských amerických osadách.

P. Repiš, kterému "svobodomyslná" strana za jeho smlost', že se posta-

"vil proti její innosti, trpce splácela, byl po soudním ízení se Zdrbkem, (o

•emž se pozdji zmíníme) do jiné dioecese peložen.

Zemel dne 19. ervna r. 1876. v irsko-nmecké vesnici Feehanville v

•okresu Cook, ve státu Illinois.

Po jeho odchodu pevzal osadu sv. Václava P. Antonín Hynek, jenž se na-

rodil r. 1839. v Žatci v echách. Jako útlé dít ztratil rodie a tu vychován byl

-obtavými pstouny v Údlici. Gymnasium studoval v Chomutov a 2 roky v

Praze. Theologická studia vykonal v Litomicích, kdež byl 27. ervence r.

1865. na knze vysvcen. Byl 3 roky kaplanem v Radonicích, 3 roky ve Skoro-

"tieích (Gartitz), naež r. 1871. pijel do Ameriky.

Kratší dobu psobil v Allegheny, Pa., i v nemocnici, pak v Sharpsburghu

.a ml se státi faráem v Cambrey City, Pa. Tu však 14. záí r. 1872. pijat byl

tehdejším biskupem clevelandským, Richardem Gilmourem, a povolán do Cleve-

landu, aby tam založil esko-katol. novou osadu, v níž byl jmenován faráem.

Ihned po svém píchodu dal se do práce. Zakoupena 4 stavební místa za $3,200

•na Burton ul. a osada založena roku 1873. a zasvcena patronu eskému, sv.

Prokopu.

—

Na zakoupeném staveništi vystavl r. 1874. devný kostel. Na žádos
zmínného clevelandského biskupa, Richarda Gilmoura, spravoval pak po od-

chodu P. Viléma Kepiše do chicažské dioecese, ob eské osady, až do vysvcení
P. Josefa M. Koudelky, n^oijšího prvního eského svtícího biskupa v Cleve-

landu, na knze, který 8. íjna r. 1875. pevzal z jeho rukou osadu sv, Prokopa.

P. Ant. Hynek vnoval pak své síly staré osad sv. Václava ješt vydatnji, a

dlužno doznati, že stavby za nho provedené a rozkvt osady svdí o veliké je-

ho energii. A jako sirotek nmecky vychován byl, pece záhy si osvojil úpl-

nou znalost' eského jazyka. Jako vdce eského katol. lidu nedbal hrubých

nájezd útoné a bojechtivé svobodomyslné strany, a jako opatrný diplomat

hledl si horliv pouze prospchu a povznesení své strany a osady.

P. Ant. H>Tiek pevzal do své duchovní správy osadu sv, Václava, na níž

lpl dluh ve výši $6000, ale za krátkou dobu jej nejen uplatil, nýbrž i vykonal

imnoho nákladných oprav, zakoupil rzné x>otrebné vci do chrámu, jakož i sta-
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misto s domkem za 1,200 dollaru, jenz slouzil za byt farari a pozdeji byl upra
yen. Brzy na to koupil za kostelem na Burwell ulici vedIe "alley"-ulicky-2 
stavebni mista za 1,670 doUam, a na nich vystavel roku 1871. dvoutfidni skolu 
za 1,500 doUam, kterez se nyni uziva jako spolkove a divaclelni sine, jez vsak 
svemu ucelu nevyhovuje. 

Tento knez hned IpO svem pfichodu do Clevelandu sezna~, ze cetne spolkr, 
jez tam povstavaly, stavaly se bud' indiffcrentnimi nebo i zcela nephltelskymi 
katol. wlbozenstvi, ac toho verejne na je'Vo nedavaly jako na pro "Slovanska Li
pa," sokolske a rllzne oc'hotnicke a pevecke sbory, "cesko-slovanske podporujici 
"spolky" (C. S. P. S.) atd., a proto proti nim jako katoL knez vystoU'pil. Tim na
stalo v Clevelande ,rozdeleni nasi-ch krajanu, ktere jeste dnes exi'Stuje. Kdyz pak 
{)ny "narodni" ceske spolky po zpusobu americkych zednaru staly se tajnymi, a 
kdyz strzeny byly v proudy moderniho materialismu a atheismu, tu pocal boj 
"svobodomyslnych," vlastne nevercu, skatol. Cechy opravdu zufiti ku skode 
.celku ve vsech ceskych americkych osadach. 

P. Repis, kteremu "svobodomyslna" strana za jeho smelost', ze se 'posta
-viI proti jeji cinnosti, trpce splacela, byl po soudnim rizeni se Zdrllbkem, (0 
.cemz se pozdeji zminime) do jine dioecese prelozen. 

Zemrel clne 19. cervna r. 1876. v irsko-nemecke vesnici Feehanville v 
-okresu Cook, ve statu Illinois. 

Po jeho odchodu prevzal osadu SV. Vaclava P. Antonin Hynek, jenz se na
rodil r. 1839. v Zatci v Cechach. J ako utle dite ztratil rodice a tu vychovan byl 
-obetavymi pestouny v Udlici. Gymnasium studoval v Chomutove a 2 roky v 
Praze. Theologicka studia vykonal v Litomericlch, kdez byl 27. cervence r. 
1.865. na kneze vysvecen. Byl 3 roky kaplan em v Radonicich, 3 roky ve Skoro
-ticich (Gartitz), nacez r. 1871. 'prijel do Ameriky. 

KratSi dobu pusobil v Al1egheny, Pa., i v nemocnici, 'Pak v Sharpsburghu 
.a mel se stati fararem v Cambrey City, Pa. Tu vsak 14. zaN r: 1872. prijat byl 
"tehdejsim biskupem clevelandskym, Richardem GilmouTem, a povolan do CleYf>
'landu, aby tam zalozil cesko-katol. novou osadu, v niz byl jmenovan fararem. 
1hned po svem pflchodu dal se do prace. Zakoupena 4 stavebni lllista za $3,200 
'na Burton 111. a osada zalozena roku 1873. a zasvecena patronu ceskemu, sv. 
·Prokopu.-

Na zakoupenem stavenisti vystavel r. 1874. dreveny kostel. Na zadost' 
zmineneho clevelandskeho biskupa, Richarda Gilmoura, spravoval pak po od
chodu P. Vilema f{epise do chi'cazske dioecese, obe ceske osady, az do vysveceni 
P. Josefa M. Koude1ky, nynejsiho 'prvniho ceskeho sveticiho biskupa v Cleve
landu, na kneze, ktery 8. fljna r. "1875. prevzal z jeho Tukou osadu sv. Prokopa. 
P. Ant. Hynek venoval pak sve sHy stare osade sv. Vaclava jeste vydatneji, a 
dluzno doznati, ze stavby za neho 'provedene a rozkvet osady svedcI 0 veiike je
ho energii. Ac jako sirotek nemecky vychovan byl, prece zahy si osvojil upl
"nOn znalost' ceskellO jazyka. Jako vuclce ceskeho katol. fidu nedbal hrubyeh 
wljezdu utocne a bojechtive svobodomyslne strany, a jako opatrny diplomat 
:hledel si horlive pouzc prospechu a povzneseni sve strany a osady. 

P. Ant. Hynek prevzal do sve duchovni spravy osadu sv. Vaclava, na nlz 
lpel dluh ve vysi $6000, ale za kratkou dobu jej nejen uplatil, nybri i vykonal 

Imnoho nakladnych oprav, zakoupil ruzne 'Potrebne veci do chramu, jakoz i sta-
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veništ s domem vedle školy. Roku 1875. pesthovány devné domy a škola.

Roku 1877. vystavna dvoupatrová cihelná škola se 4 vzdušnými ucírnami a po-

radním pokojem ; v pítomné dob stála by tato školní budova nejmén $8000.

Nový duchovní správce hledl též ve své osad založit nové katol. eské

spolky. A tak roku 1877. založeny dva spolky a sice : Sp. ssv. Cyrilla a Metho-

dje a sp. "Katol. Svornost'," pod záštitou sv. Václava; oba tyto spolky pi-

stoupily k I. Úst. Jednot. Ped tím existoval tam již nejstarší esko-katol.

spolek v Clevelandu sv. Jana Nepom., založený 16. kvtna roku 1863. a spolek

sv. Václava, založený roku 1867.

Roku 1879. byl kostel sv. Václava vn i vnit opraven, a téhož roku zalo-

žen spolek sv. Ludvíka. Pozdji povstaly spolky: tenáský spolek sv. Augu-

stina, sp. sv. Antonína a vedle spolku sv. Anny, který se stal prvním a zakláda-

jícím spolkem dnes mohutné eské Katolické Ústední Jednoty Žen Ameri-

ckých, založeny byly : Spolek panen, pozdji sp. sv. Ludmily, sp. Panny Marie

Lourdské, sp. sv. Heleny a jiné.

Jelikož eská Katol. Úst. Jednota Žen Amer. založena byla v osad sv.

Václava v Clevelandu, O., a sice dne 23. listopadu roku 1879., pojednáme zde o

jejím zaátku a vzrstu.

V osad té sešlo se nkolik uvdomlých katol. eských žen, které pora-

divše se s Emilem Prchou z New Yorku, jenž tehdy meškal v Clevelandu, s P.

Ant. Hynkem a jinými, usnesly se založit Ženskou Ústední Jednotu. Hlavn
innými v tchto poátcích byly: Barbora Spirakusová, Františka Stožická,

Antonie Maáková a jiné.

P]^vními úednicemi byly: Barbora Spirakusová—pedsedova, Antonie

Maáková—^pokladní, Marie Kubíková—tajemnice a Emil Prcha—úetní.

Na výše uvedené schzi bylo usneseno, aby bylo v jediném tehdy eském
katol. asopise "Hlasu" uveejnno provolání o založení C. K. Úst. Jednoty Zen

Amer.
Provolání to otisknuto bylo ve zmínném asopise dne 3. prosince 1879.

a znlo doslovn takto :

ŽENSKÁ ÚSTEDNÍ JEDNOTA!

PROVOLÁNÍ

!

"Dne 23. listopadu tohoto roku ''1879.) zaražená Jednota, sestávající ze

spolku svaté Anny v Cleveland, O. a spolku svaté Ludmily v New Yorku se tímto

do veejnosti uvádí a oznamuje, že v pádu úmrtí údkyn nadeených spolk
pozstalí jsou oprávnni $50.00 požadovati, kterážto ástka dle rozpotu údky
vybrána a na sestru pokladníkovou Antonii Maákovou v Cleveland, O. ode-

vzdána býti má. Dle poukázky od sestry pedsedkyn této Jednot}^ Barbory
Spirákusové v Cleveland, O. jest povinna sestra pokladníkova do 30 dn tuto

ástku na patící místo pedsedkyni toho spolku, pi nmž zemelá sestra byla,

odeslati, kteráž pak pozstalým peníze ty odevzdá. Od pedsedkyn a dvou
sester podepsané stvrzení budiž pokladníkové nazpt zasláno co dkaz správné-

ho vyplacení.
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veniste s domem vedle skoly. Roku 1875. prestehovany drevene do my a skola. 
Roku 1877. vysta,vena dvoupatrova cihelna s1rola se 4 vzdusnymi ucirnami a po
radnim pokojem; v prltomne dobe stala by tato skalni budova nejmene $8000. 

Novy duchovni spravce hledel tez ve sve osade zalozit nove katol. ceske 
spolky. A tak roku 1877. zalozeny dva spolky a sice: Sp. ssv. Cyrilla a l\1etho
deje asp. "Katol. Svornost'," pod zastitou sv. Vaclava; oba tyto spolky pri
stonpily k I. Ustr. Jednote. Pred tim existoval tam jii nejstarSi cesko-katol. 
spolek v Clevelandu sv. Jana Nepom., zalozeny 16. kvetna roku 1863. a spolek 
sv. Vaclava, zalozeny roku 1867. 

Roku 1879. byl kostel sv. Va·clava vne i vnitf opraven, a tehoz roku zalo
zen spolek sv. Ludvika. Pozdeji povstaly spO'lky: Ctenarsky spolek sv. Augu
stina, sp. sv. Antonina a vedle spolku sv. Anny, ktery se stal1prvnim a zaklada
jicfm spolkem dnes mohntne Ceske Katolicke Ustredni Jednoty Zen Ameri
ckjch, zalozeny byly: Spolek panen, pozdeji sp. sv. Imdmily, sp. Panny Marie 
Lourdske, sp. sv. Heleny a jine. 

---------0---------
JeHkoz Ceska Katol. Ustf. Jednota Zen Amer. zalozena byla v osade sv. 

Vaclava v Clevelandu, 0., a sice dne 23. listopadu roku 1879., pojedname zde 0 

jejim zacatku a vzrustu. 
V osade te seslo 'se nekolik uvedomelych katoI. cesky.ch zen, ktere 'pora

divse se s' Emilem Pruchou z Kew Yorku, jenz tehdy meskal v Clevelandu, s P. 
Ant. Hynkem a jinymi, usnesly se zalozit Zenskon Ustredni J ednotu. Hla vne 
cinnymi v tec'hto pocl:hcich byly: Barbora Spirakusova., Frantiska Stozicka, 
Antonie l\1anakova a jine. 

Pr;vnimi ltrednicemi byly: Barbora Spiraknsova-predsedova, Antonie 
l\lanakova~pokladni, l\Iarie Kubickova-tajemnice a Emil Prncha-ucetni. 

Na vyse nvedene schi'tzi bylo usneseno, aby bylo v jedinem tehdy ceskem 
katol. casopise "Hlasu" uv.erejneno provolani 0 zalozeni C. K. UsH. Jednoty 'Zen 
Amer. 

Provolani to otisknuto bylo ve zminenem casopise dne 3. prosince 1879. 
a znel0 doslovne takto: 

ZENSKA USTREDNI JEDNOTA! 

PROVOLANI! 

"Dne 23. listo;padn tohoto roku (1879.) zarazena Jednota, sestavajici ze 
spolku svate Anny v Cleveland, O. a spolku svate Ludmily v New Yorku se timto 
do verejnosti uvadi a oznamuje, ze v padu umrti udkyne nadrecenSrch spolku 
pozllstali jsou opravneni $50.00 pozadovati, kterazto castka dIe rozpoctn udkyii 
vybrana a na sestru pokladnikovou Antonii ~Ianakovou v Cleveland, O. ode
:,-zdana byti rna. DIe poukazky od sestry predsedkyne teto J ednoty, Barbory 
Spirakusove v Cleveland, O. jest povinna sestra pokladnikova do 30 dnn tuto 
castku na patNc} misto predsedkyni toho spolku, pH nemz zemrela sestra byla, 
odeslati, kteraz 'Pak poztlstalSrm penize ty odevzda. Od predsedkyne a dvou 
sester podepsane stvrzenf budiz 'PQkladnikove nazpet zasIano co dukaz spravne
ho vyplacenL 
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K této Jednot budiž pijat každý spolek katolický<jh žen neb panen již

stávající, když zaslány budou stanovy spolkové k prozkoumání, celý seznam
údky a jejich stáí a podpis duchovního správce osady.

Po pijmutí spolku k této Jednot jest spolek zavázán jen údkyn od 16

do 45 rok pijímati. Pijatý spolek je povinen za každou údkyni 10 cent na
sestru pokladníkovou odeslati, by kryta byla vydání nezbytná, to též za každou
nov pijatou údkyni. To se bude platiti každoron. as, ve kterém se ástka
ta zaplatit má, bude uren v stanovách Ústední Jednoty. Prozatím idítkem
naším butež stanovy Ústední Jednoty mužských íslo I.

Paní Antonie Bouková,
pedsedova . K. Ú. J. Ž. A.

Paní Marie Hudcová,

místopedsedova .K.Ú.J.Ž.A.

Jakmile Jednota sesílena bude, bude také ástka zvýšena a sice každých

sto údky nov se pihlásivších pináší o 25 dollar vtší podporu. Když by

Pán Bh dal a bylo v brzce 1,200 údky, obnášela by podpora $300, naež by

každá údkyn piplatila 25 cent
;

pakli by ale více údk}^ bylo, nech se platí

mén, což pak poetvedoucí vždy rozpote.

Pevn doufáme, že nás Bh v tomto velikém díle posilní a naše sv. pa-

tronky nám pomohou, neb jest to hráz vysoká proti útokm nepátel našich.

Tedy s pomocí Boží, pihlaste se, sestry milené, u pedsedkyn,

Barbory Špirakus, 54 Goethe str., Cleveland, O.

Emil Prcha, zástu^pce spolku sv. Ludmily v New York a poetvedoucí

této Jednoty, 518—5. New York."

696 IJejiny Cechuv AmerickYch. 
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K teto J ednote budiz prijat kazdy spolek katolickych zen neb panen jiz 
sta vajici, kdyz zaslany budou stanovy spolkove k prozkoumani, cely seznam 
udkyli a jejich star! a ,podpis duchovniho s·pravce osady. 

Po 'prijrnnti spolku k teto Jednote jest spolek zavazan jen udkyne od 16 
do 45 Tokll pl·ijimati. Pfijaty spolek je povinen za kazdon udkyni 10 centu na 
sestru pokladnikovou odeslati, by kryta byla vydnni nezbytna, to tez za kazdou 
nove prijatou udkyni. To se bnde platiti kazdorocne. Cas, ve kterem se castka 
ta zaplatit ma, bude urcen v stanovach Ustredni Jednoty. Prozatirn rjditkem 
nasim bud'tez stanovy Ustredni J ednoty muzskych cislo 1. 

Panl Antonie Bouckova, 
pl'edsedova O. K. U. J. Z. A. 

Panl Marie H udcova, 
mfstopredsedova O.K. U.J.Z.A. 

Jakmile J ednota sesilena bude, bude take castka zvSrsena a sice kazdych 
sto udkyli nove se prihlasivslch 'prinasi 0 25 dollaru vetsi podporu. Kdyz by 
Pan Buh dal a bylo v brzce 1,200 udkyn, obn{lsela by 'podpora $300, nacez by 
kazda uclkyne priplatila 25 centu; pakli by ale vice udkyu bylo, necht' se plati 
mene, coz pak 'pocetvedouci vzdy rozpocte. 

Pevne doufame, ze nas Buh v tomto velikem dile posilni a nase sv. pa
tronky Dam pomohou, neb jest to hraz vysoka proti utokihn neph'ttel nasich. 
Tedy s pomoci Bozl, pfihlaste se, sestry milene, n predse'dkyne, 

Barbory Spirakus, 54 Goethe str., Cleveland, O. 

Emil Prllcha, Z{lstu1pce spolku sv. Lndrnily v Xew York a pocetvedouci 
tHo Jednoty, 51S-5. ~ew York." 
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K tm dvnia spolkm : sv. Anny ís. 1. pi osad sv. Václava, v Cleve-
land, O., a sv. Ludmily ís. 2. v NeAV Yorku, brzy pistoupily tyto spolky:

Sv. Anny, ís. 3. v osad sv. Václava v Chicagu, 111., dne 31. prosince 1879.

Spolek Panny Marie, ís. 4. ve Watertown, Wis., dne 21. ledna 1880.

Spolek sv. Ludmily, ís. 5. v Detroit, Mich., dne 28. ledna 1880.

Spolek sv. Alžbty, ís. 6. v osad sv. Jana Nepom., v Chicagu, 111.

Spolek sv. Ludmily, ís. 7. v osad sv. Jana Nepom., v St. Louis, Mo.

Dne 31. ervence r. 1880. konala se první generální schze všech dosud
spojených spolk v Jednot a sice v Cleveland, O., na níž zvoleny byly tyto
úednice

:

Paní Rosalie Nedvdová,
úetní .K.Ú.J.Ž.A.

Paní Anna Mašková,
tajemnice . K. Ú. J. Ž. A.

Františka Stožická z Cleveland, O.—^pedsedkyn, Marie Houdková z

«Chicaga, 111.—místopedsedkyn, Emil Prcha z New Yorku—úetní, Antonie
Maáková z Clevelandu, O.—pokladní, Marie Kubíková z Clevelandu, O.

—

áajemnice.

Po této schzi pihlašovaly se k Jednot dále spolky

:

Spolek sv. Ludmily ís. 8. v osad sv. Prokopa, v Chicagu, 111.

Spolek sv. Ludmily, ís. 9. v osad sv. Prokopa, v Cleveland, O.

Spolek sv. Alžbty, ís. 10. v osad sv. Vojtcha, v Cleveland, O.

Spolek sv. Anny, ís. 11. v osad sv. Prokopa, v Cleveland, O.

-Spolek sv. Anny, ís. 12. v Milwaukee, Wis., atd.
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K tern .dvema spolki'Wl: sv. Anny Cis. 1. 'pH osade sv. Vacla va, v Cleve-
land, 0., a sv. Ludmily cis. 2. v New Yorku, brzy 'pristonpily tyto spolky: 

Sv. Anny., cis. 3. v osade sv. Vaclava v Chicagu, Ill., due 31. prosince 1879. 
Spolek Panny 1\tarie, CIS. 4. ve Watertown, Wis., dne 21. ledna 1880. 
S.polek sv. Lndmily, CIS. 5. v Detroit, J\1ich., dne 28. ledna 1880. 
Spolek sv. AlZbety, CIS. 6. v osade sv. Jana Nepolll., v Chicagu, Ill. 
Spolek sv. LUidmily, CIS. 7. v osade sv .. Jana Nepom., v St. Louis, 1\10. 
Dne 31. cervence r. 1880. konala se 'prvni generalni schi'lze vsech dosud 

spojenych spoHni v Jednote a sice v Clevelande, 0., na niz zvoleny byly tyto 
urednice: 

.Panf Rosalie Nedvedova, 
ucetnf C.K.U.J.Z.A. 

Panf Anna Maskova, 
tajemnice C. K. U. J. Z. A. 

Frantiska St-ozicka z Cleveland, O.-predsedkyne, 1\:Iarie Houdkova z 
\{Jhicaga, Ill.-mistopfedsedkyne, Emil Prucha z New Yorku-ucetui, Antonie 
l\1aiiakova z Clevelandu, O.-pokladni, :Marie Kubickova z Clevelandu, 0.
tajemnice. 

Po teto schuzi pfihlasova,ly se k J ednote dale spolky: 
Spolek sv. Ludmily cis. 8. v osade sv. Prokorpa, v Chicagu, Ill. 
Spolek sv. Ludmily, cis. 9. v osade sv. Prokopa, v Cleveland, O. 
Spolek sv. Alzbety, cis. 10. v osade sv. Vojtecha, v CJeveland, O. 
Spolek sV. Anny, cis. 11. v osade sv. Prokopa, v Cleveland, O. 
~polek sv. Anny, cis. 12. v 1\1i~waukee, Wis., atd. 
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Ve dnech 29. a 30. ervence roku 1881. konal se druhý generální sjezd

. K. Ú. J. Žen Amer. v osad sv. Václava v Detroit, Mich. Do schze té pijel

též P. Jos. M. Koudelka, nynjší svtící biskup v Cleveland, jenž onu schzi

zahájil a který byl téhož roku zvolen za kaplana . K. Úst. Jednoty.

Na schzi té bylo zastoupeno 12 spolk, jež mly celkem 629 lenky.
Tehdy bylo rozhodnuto, aby se pojistka zvýšila ze $100 na $150.

Na sjezdu tomto byly zvoleny za úednice

:

Františka Stožická z Cleveland, O.—pedsedkyn ; Kateina Vorlíková

ze St. Louis, Mo.—místo-pedsedkyn; Kateina Horalova z Detroit, Mich.

—

tajemnice; Antonie Maáková z Cleveland, O.—^pokladní a pan A. Prcha z

New Yorku—úetní.

Paní Veronika Hrubá,

pokladní .K.Ú.J.Ž.A. — Zemela dne 2. ervna 1910. v Chicagu, 111.

Z tchto nepatrných poátk vzrostla mohutná eská Katol. Úst. Jedno-

ta Žen Amer., jež má (roku 1910.) pes 13,309 lenky, pojištných na $1000,

$600, $200 a $100. a rozvtvena je ve všech eských katol. osadách v Americe.

Nynjšími úednicemi . K. Ú. J. Ž. A. jsou:

Antonie Bouková, pedsedova; Marie Hudcová, místopedsedova; Ro-

salie Nedvdová, úetní; Anna A. Mašková, tajemníková; Božena Hrubá, po-

kladní; Anna Králová, první iditelka; Marie Sušková, druhá iditelka; An-

tonie Šerpánová, tetí iditelka, Barbora Kalousova, tvrtá iditelka.

698 .Dejiny Gechuv Americkych. 

Ve dnech 29. a 30. cervence Toku 1881. konal se druhy gener31ni sjezd 
C. K. 11. J. Zen Amer. v osade sv. Va,clava v Detroit, l\ilch. Do schuze te pridel 
tez P. Jos. 1\1. Koudelka, nynejsi svetici biskUJp v Cle'Velande, jenz onu schiizi 
zahit:jil a ktery byl tehoz roku zvolen za kaplana C. K. 11str. Jednoty. 

Na sciluzi te bylo zastoupeno 12 spolku, jez mely eelkem 629 clenkyii. 
Tehdy bylo rozhodnuto, aby se pojistka zvysila ze $100 na $150. 

Na sjezdu tomto byly zvoleny za urednice : 
Frantiska Stozicka z Cleveland, O.---'predsedkyne; Katerina Vorlickova. 

ze St. Louis, l\fo.-mistopredsedkyne; Katerina Ho'ralova z Detroit, :Mich.
tajemnice; Antonie l\fanakova z Cleveland, O.--Jpokladni a pan A. Prucha z 
New Yorlru-ucetnL 

Pani Veronika Hruba, 
pokladni C.K. U.J.Z.A. - Zemrela dne 2. cervna 1910. v Chicagu, Ill. 

z techto nepatrnych pocatku vzrostla rnohutml Ceska Kato1. 11str. Jedn<>
ta Zen Amer., jez rna (roku 1910.) pres 13,309 clenkyn, pojistenych na $1000, 
$600, $200 a $100. a rozvetvena je ve vsech ceskych katol. osadach v Americe. 

Nynejsimi urednicemi C. K. 11. J. Z. A. jsou: 
Antonie Bouckova, predsedova; l\farie Hudcovit" mistopredsedova; Ro-

salie Nedvedova, ucetni; Anna A. ~Iaskovit, tajemnikova; Bozena Hruba, po
kladni; Anna Kralova, prvni riditelka; l\Iarie Suskova, druha riditelka; An
tonie Serpanova, treti fiditelka, Barbora Kalousova, ctvrta riditelka. 

o 
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Roku 1882. osada sv. Václava na jižní stran velice vzrostla, a tu se uká-

zalo nutným postavit tam druhý kostel a školu, což se také s dovolením bisku-

povým, za ízení P. Ant. Hynka, stalo. Zakoupeno bylo 6 staveniš na rohu ulic

Portage a Haní, a vystavna na nich budova, která sloužila pro školu i kostel.

V téže dob také osadníci na východní stran, za souhlasu svého ducho-

vního správce, zakoupili stavební místo pro podobnou budovu, založen tam hned

nový spolek a též osada sv. Vojtcha. Pozdji osadníci za vedení P. Ant. Hynka

pistavili ku kostelu prelí a zakoupili domek se staveništm pro farní budovu.

Paní Marie Súšková,

II. iditelka .K.Ú.J.Ž.A.
Paní Barbora Kalousova,

IV. iditelka . K. Ú. J. Ž. A.

V ervenci roku 1882. byl P. Štpán Furdek jmenován kaplanem u sv.

Václava, ale již v dubnu r. 1883. se stal faráem eské osady Panny Marie Lúrd-

ské, kdež dosud blahodárn psobí. Do nov se tvoící osady sv. Vojtcha na

východní stran však dlouho musel ješt docházet a o vzrst osady té s piinli-

vými a obtavými tehdejšími osadníky se starat. Roku 1888., dne 16. záí, byl

pak v osad sv. Vojtcha ustanoven faráem, dnes již zesnulý, P. Jan Malecha.

Než, vrame se k vývoji osady sv. Václava. Roku 1883. farní budova

byla zvtšena, zavedena v osadních budovách jezerní voda, trativod, pl^Tiové

svtlo, kamenná dlažba, železný plot atd., což vyžadovalo opt velikého nákladu.

Ulice, vedoucí do kostela sv. Václava, byly tehdy v hrozném stavu, a echové
vzdálenjší si páli, by mli kostel blíže ve svém stedu. Proto zakoupen píhod-

ný pozemek, 5 staveniš, od O. M. Stefforda na rohu ulice Forest a Broadway
za $10,250 a z cihelného domu, tam stojícího, upraven byt pro školní sestry sv.
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Roku 1882. osada sv. Vaclava na jizni st1.'ane veHce yzrostla, a tu se uka
zalo nutnJ'lll postavit tam druhy kostel a skolu, coz se take s dovolenim bisku
po V)'1ll , za fizeni P. Ant. Hynka, stalo. Zakoupen'o bylo 6 stavenist' na rohu ulic 
Portage a Ham, a vystavena na nich budova, ktera slouzila pro skolu i koste!. 

V teze dobe take osad~icj na vychodni strane, za souhlasu sveho ducho
vniho spra·~tce, zakoupili stavebni misto pro podobnou budoVll, zalozen tam hned 
novY spolek a tez osada sv. Vojtecha. Pozdeji osadnici za vedeni P. Ant. Hynka 
pristavili ku kostelu pru.celi a zakoupili domek se stavenistem 'pro farni budovu. 

Pani :Marie Sii f:,kova , 
II. fiditelka C.K.U.J.Z.A. 

Pani Barbora Kalousova, 
IV. Hditelka C. K. U. J. Z. A. 

V cervenci roku 1882. byl P. Stepan Furdek jmenov{m kaplanem u sv. 
Vaclava, ale jiz v dubnu r. 1883. se stal fararem ceske osady Panny :l\Iarie Lurd
ske, kdez dosud blahodarne rpu.sobi. Do nove se tvofici osady sv. Vojtecha na 
vYchodni sb'ane vsak dlouho musel jeSte dochazet a 0 vZrUst osady te s pricinli
vfmi a obetavymi tehdejsimi osadniky se starat. Roku 1888., dne 16. zafi, byl 
pak v osade sv. Vojteeha ustanoven fararem, dnes jiz zesnulf~, P. Jan Malecha. 

Nez, vrat'me se k vyvoji osady sv. Vadava. Roku 1883. farni budova 
byla zvetsena, zavedena v osadnich budovach jezerni voda, trativod, plynove 
svetlo, kamenna dlazba, zelezny plot atd.,coz vyzadovalo opet velikeho nakladu. 
mice, vedoucl do koste'la sv. Vaclava, byly tehdy v hroznem stavu, a Cechove 
vzdalenejsi si prali, by llleli kostel bHze ve svem stredu. Proto zakoupen prihod
ny 'po'zemek, 5 stavenist', od O. 1\1. Stefforda na Tohu ulice Forest a Broadway 
za $10,250 a z cihelneho domu, tam stojiciho, upraven byt pro skolni sestry sv. 
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Josefa a zízena škola se 2 tídami pro menší dti. Když vše bylo uplaceno, še-

tilo se na stavbu velikolepého nového chrámu Pán, s jehož stavbou se zaalo

v srpnu roku 1891.

O svatodušních svátcích, dne 5. ervna roku 1892., byl posvcen základní

kámen kostela sv. Václava tehdejším biskupem, Ignácem Frederickem Horst-

mannem, za obrovského úastenství eských spolk a katol. ech, jimž v nepe-

hledném prvodu hrálo 12 hudebních sbor.

Na stavb chrámu sv. Václava pracováno bylo až do roku 1895. Kostel

tento je jedním z nejkrásnjších v Americe a jest výmluvným pomníkem ob-
tavosti osadník obce svatováclavské a horlivé innosti P. Ant. Hynka.

Na podzim roku 1892. bylo 6 zvon na vže chrámové zavšeno, jejichž

souzvuk je velice harmonický. Roku 1898. a 1899. byl kostel ten uvnit doho-

toven, malovanými okny vyzdoben a obrazy nástnnými okrášlen. Jest vystavn

ve slohu gothiekém s mohutnými vžemi v prelí, z nichž jedna je 227 stop a

druhá 182 stop vysoká.

Kostel sv. Václava má 3 lodi a jest 175 stop dlouhý, 96 stop široký a 56

stop vysoký ve stední lodi od podlahy ku svorníku krov.

Chrám sv. Václava stál 70,600 ; zvony $2,400 ; oltáe, sochy, lavice, mí-

že a koberce $6000 ; roucha a jiné poteby na oltá $1,500 ; skín, schody atd.

$600 ; takže celkové vydání na celý tento velikolepý kostel se páí na $82,600,

což je vše, až na nkolik tisíc, zaplaceno.

P. Ant. Hynek vnoval pedevším eské katol. škole svoji hlavní pozor-

nost', nebo dobe vdl, že v eské katol. mládeži je nadjná budoucnost' jeho

osady. U chrámu sv. Václava jest nižší dvoutídní škola, jejíž vyšší oddlení

jest ve škole, zízené r. 1876. na Burwell ul. za 10,000 dollar. Tato denní škola

vystavna je z tvrdého materiálu, jest šestitídní a vyuuje v ní 5 sester-uite-

lek ádu sv. Josefa; chodí do ní (roku 1910.) 290 dtí.

Dne 28. ervna roku 1903. ustanoven byl v osad sv. Václava kaplanem

P. Josef W. Koudelka, synovec ndp. biskupa Jos. M. Koudelky, který ve šlép-

jích P. Ant. Hynka pokrauje a podobn blahodárn v osad té pracuje. Prací

znavený a ustaraný P. Ant. Hynek potebuje zajisté vydatné podpory, vždy
dne 23. ervence roku 1905. slavil zmínný neúnavný fará osady sv. Václava

již své 40-leté jubileum knžství! Pi této oslav osvdili osadníci svatová-

clavští svoji lásku, úctu a vdnost' ku svému duchovnímu správci zpsobem
dstojným a velikolepým.

Dne 21. dubna r. 1909. o pl jedné hodin odpoledne pihnal se dsný cy-

klon na Cleveland, kdež mnoho dom a kostel poškodil, mezi nimiž též kostel

sv. Václava. ásti vysokých vží, jež hrozily spadnutím, musely býti sneseny a

znova pevn postaveny, což stálo na $13,600. Byla to tžká rána, jež na osadu

tu dopadla.

Za správy P. Ant. H^Tika osada sv. Václava zmohutnla, a mladší její

dcery v Clevelandu, potem tyry, rovnž se tší rozkvtu.

Ku konci chceme ješt uvésti jména nkterých prvních horlivých osad-

ník, kteí na založení osady a jejím rozkvtu mli hlavní podíl, z nichž ovšem

již mnozí zemeli. Jsou to

:
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J osefa a zrlzena skola se 2 tHdami pro mens! deti. Kdyz vse bylo uplaceno, se
tfi:lo se na stavbu velikolepeho noveho ehramu Pane, s jehoz stavbou se zacalo 
v srpnu roku 1891. 

o svatodusnich svatc!ch, dne 5. ceTvna roku 1892., byl posveeen zakladni 
kamen kostela sv. Vaclava tehdejsim biskupem, .Ignaeem Frederiekem Horst
mannem, za obrovskeho llcastenstvi ceskych spolku a katol. Ceehu, jimz v nepre
hlednem pruvodu hrfdo 12 hudebnich SbOTU. 

Na staYbe chramu sv. Vaclava pracovano bylo a,z do Toku 1895. Kostel 
tenio je jednim z nejkrasnejsich v Americe a jest vJmluvnym ,pomnikem obe
tavosti osadliiku obce svatova,elavske a horlive cinnosti P. Ant. Hynka . 

. Na podzim roku 1892. bylo 6 zvonu na veze ·chramove zaveseno, jejiehz 
souzvuk je velice harmonickY. Roku 1898. a 1899. byl kostel ten uvnitr doho
toven, malovanYmi okny vyzdoben a ohrazy nastennymi okraslen. Jest vystaven 
ve slohu gothi,ckem s lllohutnymi vezemi v· prllCeU, 'z nichz jedna je 227 stop a. 
druha 182 stop vysoka. 

Kostel sv. Vaclava rna 3 lodi a jest 175 stop dlouhy, 96 stop sirQky'a 56 
stop vysoky ve sHedni lodi ad poc1lahy ku svorniku krovu. 

Chram sv. Vaclava stal 70,600; zvony $2,400; oltare, sochy, lavice, mH
ze a koberce $6000 j ronc'ha a jine potreby na oltar $1,500; skHne, schoc1y atd. 
$600; takze celkove vydani na ,eely tento velikolepy kostel se 'paci na $82,600, 
coz je vse, az na nekolik tisie, zaplaceno. 

P. Ant. Hynek venoval predevsim ceske katol. skole svoji hlavni pozor
nost', nebot' dobre vedel, ze v ceske kato1. mladezi je nadejna budoucnost' jeho 
osady. U chramu sv. Vaclava jest 11izsl dvoutHdni skola, jejiZ vyssl oddeleni 
jest ve skole, zrI,zene r. 1876. na BurweH 11'1. za 10,000 dolIarll. 'Tato dennl skala 
vystavena je z tvrdeho materialu, jest sestitHdnl a vyucuje v ni 5 sester-ucite
lek radu sv. J osefa; chadi do TIl (roku 1910.) 290 detL 

Dne 28. cervna roku 1903. 'Ustanoven byl v osade sv. Velclava kaplanem 
P. Josef W. Koudelka, synovec ndp. biskupa Jos. IVI. Kondelky, ktery ve slepe
jich P. Ant. Hynka pokracuje a padobne blahoclarne v osade te pracuje. Prad 
znaveny a ustar~ny P. Ant. Hynek patrebuje zajiste vydatne pod-pory, vzdyt' 
dne 23. cervenee roku 1905. slavil zmineny neunavny farar osady sv. Vaelava 
jiz sve 40-lete jubileum knezstvI! Ph teto oslave osvec1cili asadnici svatova
elavsti svoji lasku, u.et·u a vclecnost' ku svemu duchovnfmn spravci zpusobem 
clustojnym a velikolepym. 

Dne 21. clubna r. 1909. 0 pul jedne hodine odpoledne 'pfihnal se desny ey
klon na Cleveland, kclez mnoho domll a kostelu poskoclil, rnezi nimiz tez kostel 
sv. Vaclava. <Jasti vysokyeh vezi, jez hrozily spadnutlrn, muscly byti sneseny a. 
znova pevne posta veny, coz stalo na $13,600. Byla to tczka rana, jez na osadu 
tu dopadla. 

Za spravy P. Ant. Hynka osada sv. Vaelava zmohutnela, ac mlads}. jeji 
deery y Clevelandu, poet em ctyry, rovnez se tesi rozkvetu. 

Ku konci chccmc jcste uvesti jmena nekterych prvnich horlivych osad
niku, kteri na zalozeni osady a jejim rozkvctu meli hlavni podil, z nichz ovsem 
jiz mnozi zemreli. Jsou to: 
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Jan Karda, Jan Riedl, Jan a Šimon Havlíkové, František Beka, Frant.

Svoboda, Josef Kub, Frant. Maák, Josef Riedl, M. Pavlík, Josef L. Mašek,

Vojtech Vavruška, Václav Mináík, Josef Dunovský, Jan Hlávka, Jií Kuneš,

Vine. Macan, Jan Dlouhopolek, Jan Smlý, Josef Bartnk, Fr. Kosák, Petr

Široký, A. Krofta, K. Habr, Josef Jonák, Jan Žofka, Jan Kub, Ferd. Šinde-

lá a bratr Antonín, Fr. Kotaška, Jan Diviš, Anna Rochová, Jos. Pitra, Vav.
Buka, Jos. Bartnk ml., dr. Josef Kofro a jeho rodie, Fr. Ledinský, Jan Tu-
rek, Emil Raus, Fr. Babka, Josef Petík, Bernard Ržika, Marie Matušková,

Josefa Boanova, Anna Petíková, rodiny Humpálova a Shánilcova, M. Stolk,

rodiny Novákova, Lanova, Jos. apek a jiní.

Osada hv, Prokopa.

Jak bylo již díve uvedeno, ujal se osady sv. Prokopa, založené r. 1873.

P. Ant. Hynkem, ndp. Josef Maria Koudelka, nynjší svtící biskup dioecese

clevelandské, první to biskup z eské krve v Americe.

Ndp. biskup Josef Maria Koudelka narodil se 8. prosince 1852. v Chlisto-

v, okres Klatovy v echách. Gymnasium studoval v echách v Klatovech.

Rodie jeho pesídlili se v kvtnu r. 1868. do Ameriky, do státu Wiseonsin a

usadili se na farm blíže msta Manitowoc. (Pozdji se usadili v Clevelandu.

Po smrti matky nejdst. p. biskupa—zemela roku 1896.—^odsthoval se ovdo-

vlý otec do Reedsville, Wis., kdež zemel dne 7. listopadu 1910.) Mladý sna-

živý hoch studoval filosofii a bohosloví v provinciálním seminái St.

Francis, u Milwaukee, Wis. Na žádost' tehdejšího biskupa Gilmoura z Cleve*

landu, byl poslán do Clevelandu, kde bylo teba eského knze pro novou eskou
osadu sv. Prokopa. V únoru r. 1875. byl vysvcen na jáhna, a jako jáhen ídil

tuto osadu. Konen pak dne 8. íjna r. 1875. byl vysvcen na knze s dispen-

sací k tomu potebnou. (Ml tehdy teprve 22 roky.) První mši sv. sloužil

10. íjna 1875. v kostele sv. Prokopa. Osadu svatoprokopskou pak spravoval

až do ervna roku 1882. Za tch 7 let, co osadu ídil, uplatil dluh, obnášející

$9000, upravil kostel, postavil faru a jednopatrovou školu a zakoupil dva loty

pozemku pro osadu.

Vedle správy osady sv. Prokopa vnoval se též literatue. Týdn psal

lánky do asopisu "Hlasu," v St. Louis vycházejícího, sestavil uebnice pro

eské katol. školy a v každém poínání byl neúnavným a obtavým pracovní-

kem. ídil se heslem : "Pro Boha a národ
!"

Na žádost' tehdejších eských knží v Americe, dovolil mu biskup cleve-

landský, aby pevzal vedení asopisu "Hlasu" v St. Louis. Le již roku násle-

dujícího (1883.) byl nucen vrátiti se do Clevelandu, ježto ho biskup jeho pote-
boval,

V dob té (roku 1882. a 1883.) mezi katol. echy v Clevelandu byla ne-

spokojenost', a všude to velo, až konen vznikla z toho boue povážlivé tvá-
nosti z tchto hlavn píin:

Clevelandský biskup naídil, že každou první nedli v msíci lednu na-

vrhne fará obany volitelné a v nedli na to, z tchto navržených len osady,

lid zvolí si osadní výbor.
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Jan Karda, Jan Riedl, Jan a Simon Havlickove, Frantisek Becka, Frant. 
Svoboda, Josef Kubll, Frant. 1\J anaJ{, Josef Riedl, 1\1. Pavlik, Josef L. 1\fasek, 
Vojtech Vavruska, Vaclav ~linaflk, Josef Dunovsky, Jan Hlavka, JiH Kunes, 
Vine. 1\Iacan, Jan Dlouhopolcek, Jan Smely, Josef Bartunek, Fr. Kosak, Petr 
Siroky, A. Krofta, K. Habr, Josef Jonak, Jan Zofka, Jan Kubu, Ferd. Sinde
lar a bratr Antonin, Fr. Kotaska, Jan Divis, Anna Rochova, Jos. Pitra, Vavr. 
Bukac, Jos. BarHmek mI., dr. Josef Kofrol1 a jeho rodice, Fr. Ledinsky, Jan Tu
rek, Emil Raus, Fr. Babka, Josef PetHk, Bernard Rllzicka, l\Iarie l\Iatuskova, 
Josefa Bocanova, Anna Petflkova, roeliny Humpalova a Shanilcova, ::.\!. Stolk, 
rodiny Novakova, Laneova, Jos. Capek a jini. 

----0,----

Osada s v. Prol{Olln. 
Jak bylo jiz drive uvedeno, ujal se osady sv. Prokopa, zalozene r. 1873. 

P. Ant. Hynkem, nelp. Josef Maria Koudelka, nynejsi svetici biskup dioecese 
clevelandske, prvni to biskup z ceske krve v Americe. 

Ndp. biskup Josef :lUaria Koudelka narodil se 8. prosince 1852. v Chlisto
ve, okres Klatovy v Cechach. Gymnasium studoval v Cechach v Klatovech. 
Rodice jeho presidlili se v kve1nu r. 1868. elo All1erik)~, do statu ,Yisconsin a 
llsaelili se na farme blize lll esta ~Iallitowoc. (Pozeleji se nsac1ili y Clevelandu. 
Po smrti lll'atky nejdllst. p. biskupa-zemrela l'oku 1896.-oc1stehoval se ovdo
velf~ otec do Reedsville, ,Vis. , kc1ez zeml'el dne 7. listopadu 19io.) ~Iladfr sna
ZlVy hoch studo,-al filosofii a bohoslovi v provincialnim semman St. 
Francis, u '::\Iihvaukee, ,Vis. Na zadost' tehdejsiho biskupa Gilmoura z Cleve
landu, byl poslan do Clevelanc1u, kde bylo treba ceskeho kneze pro novou ceskou 
osadu sv. Proko'pa. V unoru r. 1875. byl vysvecen na jahna, a jako jahen Hdil 
tuto osac1u. Konecne pak elne 8. rijna r. 1875. byl vysvecen na kneze s dispen
saci k tomu potrebnou. (l\Ielt' tehdy teprve 22 roky.) Prvni msi sv. slouzil 
10. fljna 1875. v kostele s\'. Prokopa. Osadu svatoprokopskou pak spravoval 
az do cervna roku 1882. Za tech 7 let, co osaelu fidil, uplatil dluh, obnasejici 
$9000, upravil kostel, postavil faru a j ednopatrovou skoln a zakoupil dva loty 
pozemkn pro osaelu. 

Vedle spr{tVy osady sv. Prokopa venoval se tez literature. Tydne psal 
clanky do casopisn "HIasn," v St. I.Jonisu vychazejiciho, sestavil llcebnice pro 
ceske katoI. skoly a v kazdem pocinani b~Tl nennavnym a obetavfrm pracovn'i
kern. Rielil se heslem: "Pro Boha a narocl!" 

Na zaelost' tehdejslch cesk~fch knezi v Americe, clovolil lllU biskup cleve
landsky, aby prevzal vedeni casopisu "Hlasn" v St. Louisu. Lec jiZ roku nasle
dujiciho (1883.) byl nucen vratiti se do Clevelandu, jeZto ho biskup jeho potre
boval. 

V dobe te (roku 188~. a 1883.) mezi katol. Cechy v Clevelandu pyla n~
spokojenost', a vsude to vrelo, az konecne vznikla z toho boure povazlive tva}-
nosti z techto hlavne· pricin : . 

Clevelandsky biskup naridil, ze kazdon prvni nedEHi v meslci lednu na
vrhne farar obeany yolitelne-a v nedeli 'na to, z t~chto navrzenych clenu osady, 
lid zvoli si osadni vybor. I ,. , 

., , 
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Mnozí však osadníci svatoprokopští dle tchto, pro celou dioecesi plat-

ných zákon, výbor voliti nechtli a postavili se proti rozhodnutí svého biskupa.

Zde však dlužno dle pravdy podotknouti, že pi odchodu P. Jos. M. Kou-

delky do St. Louis roku 1882. nebylo v osad sv. Prokopa ani té nejmenší

známky o njakém nepokoji. Zmínný knz byl v osad svatoprokopské vel-

mi oblíben a sám nerad z ní odcházel a uinil tak jen v tom domní, že ze St.

Louis jako redaktor "Hlasu" bude moci více vykonat pro eský národ a pro

Boha, nežli pouhý duchovní správce osady. Odešel pak do St. Louis na vy-

zvání arcibiskupa Ryana, jenž byl tehdy coadjutorem v St. Louis, generální-

ho vikáe Muehlsiepena a svých vrných pátel: Msgra Jos. Ilessouna, P. Jos.

Molitora, P. W. oky, Fr. Bobala, Fr. Chmelae, Fr. Tichého, Vojt. Cipína a

jiných, kteí v prosb, zaslané clevelandskému biskupovi Gilmourovi, snažn

žádali, aby jej, P. Jos. M. Koudelku, do St. Louis pustil, by "Hlasem" hájil

a zastával echy-katolíky proti útokm svobodomyslných atheist. Teprve za

rok, po odchodu P. Jos. ^l. Koudelky z osady sv. Prokopa, t. j. r. 1883., za du-

chovní správy P. F. J. Antla, vypukly ve zmínné osad nepokoje, které zpso-

bily mezi tamními katol. echy veliký rozvrat.

Nástupce P. Jos. M. Koudelky, když tento byl v St. Louis, P. Fr. J. Antl,

o nmž jsme se již zmínili, vyliujíce djiny Amer. ech ve státu Illinois,

nedovedl zažehnat vzniklých za nho nepokoj. Rznice neustaly ani tehdy,

když P. Fr. J. Antl z osady té odešel a stal se v ní faráem P. Štpán Furdek.

Proto zavel biskup kostel sv. Prokopa a nechal osadu pl druhého roku bez

knze. P. Jos. M. Koudelka na to ustanoven byl duchovním správcem nme-
cké osady sv. Michaela-Archandla, která za jeho správy vystavla veliký ka-

menný kostel za 100.000 dollar, nejnádhernjší to kostel na západní stran a

imposantní osadní katol. školu.

ECH BISKUPEM.
Dne 29. listopadu roku 1907., na žádost' dnes již zvnlého clevelandské-

ho biskupa, Ignáce F. Horstmanna, jenž v ndp. Jos. M, Koudelkovi seznal kn-
ze výtených vlastností, byl ustanoven papežem Piem X. papežským brevem

svtícím biskupem dioecese clevelandské. Zpráva o jmenování tom došla do

Olevelandu 4. ledna r. 1908. a zpsobila mezi echy nejen tam, ale po celé Ame-

rice velikou radost'.

Dne 25. února roku 1908. byl v chrámu sv. Michaela Archandla první

knz—ech vyvcen slavnostn na biskupa, o kteréžto první a toho druhu jedi-

né slavnosti v eském americkém život chceme nco pro budoucí zaznamenati.

Zmínného dne celé msto Cleveland bylo vzrušeno a stedem tohoto

nadšení byl náš krajan, nový biskup, Jos. M. Koudelka, který byl v chrámu

sv. Michaela na Clark ave. a Scranton Road vysvcen dnes již zvnlým bisku-

pem Ignácem F. Ilorstmannem.

Slavnost' tato stala se obrovskou manifestací všech katolík msta Cleve-

landu i clevelandské dioecesí' Chrám sv. Michaela byl velice vkusn dekorován.

Již dávno ped zapoetím církevních obad tísnily se celé massy lidu

kolem zmínného kostela a akoliv byl do chrámu Pán vstup dovolen pouze

na vstupenky, pece byl do posledního místa naplnn a daleko než polovice

ostatního lidu muselo zstati na dvoe a venku.

Za hlaholu zvon v 10 hod. ráno ubíral se do chrámu Pán ndp, Jos. M.
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:Mnozi vsak osadnlci svatoprokopsti dIe techto, pro celou dioecesi plat
nych zakonu, v)'bor yoliti nechteli a posta viIi se proti rozhodnuti sveho biskupa. 

Zde vsak dlnzilO dIe pravdy podoth:nouti, ze ph odchodll P. Jos. 1\1. Kou
delky do St. Louisn roku 1882. nebylo v osade sv. Prokopa ani te nejmensl 
znamky 0 nejakem nepokoji. Zmlneny knez byl v osade svatoprokopske vel
mi obliben a sam nerad z nl odchazel a ucinil tak jen v tom dOmenl, ze ze St. 
Louisu jako redaktor "Blasu" bnde llloci vice vykonat pro cesky naroel a pro 
Boha, nezli pouhS' dllchovni SpraYCe osady. Ode;el pak do 8t. LOllisu na vy
zvani arcibiskl1pa Ryana, jenz byl tehdy coadjutorem v St. Lonisll, generalni
ho vikai'-e l\lnehlsiep"ena a sV)'eh verny-ell pi'{ttel: ~lsgra .J os. IIessouna, P. Jos. 
Molitora, P. \V. eoky, Fr. Bobala, Fr. Chmelal'e, Fr. Ticheho, Vojt. Cipina a 
jinych, ktei'i v prosbe, zaslane clevelandskemll biskupovi Gilll10nrovi, snazne 
zadali, aby jej, P. Jos. 1\1. Koudelkn, do St. Jjouisu pustil, by "Hlasem" hajil 
a zastaval Cechy-katoliky proti (ltokum svohoclomyslnS·ch atheist1\. Teprve za 
rok, po odchoc1u P. J os. :\I. Koudelky z osady SY. Prokop a, t. j. r. 188:3., za dn
ehovni spray)' P. F. J. Antla, vypukly ve zminene osade nepokoje, ktere ZPllSO
bily mezi tamnlmi kato1. ('echy veliky rozvrat. 

Nastupce P. Jos. 1\L Koudelky, kdyz tento byl v St. Louisu, P. Fr. J. Anti, 
o nemz jsme se jiz zminili, vylicujice dejiny Amer. Cechu ve statu Illinois, 
nedovedl zazehnat vznikl)'ch za neho nepokojll. Rliznice nellstaly ani tehdy, 
kdyz P. Fr. J. AntI z osady te odesel a stal se v ni farM-em P. stepan Furdek. 
Proto zavrel bisknp kostel sv. Prokopa a nechal osadn plIl druheho roku bez 
kneze. P. Jos. ~I. Koudelka na to ustanoven byl duehovnim spraveem neme
eke osady sv. Miehaela-Archanclela, ktera za jeho spray)' vystavela velik)r ka
menny kostel za 100.000 dollarll, nejnac1hernejsi to kostel na zapadni strane a 
imposantni osaclni katol. skolu. 

GEeR BISKUPEM. 
Dne 29. listopac1u roku 1907., na zadost' dnes jiz zvecneleho clevelandske

ho biskupa, Ignace F. Horstmanna, jenz v ndp. Jos. 1\1. Kouc1elkovi seznal kne
ze vytecnych vlastnosti, byl ustanoven papezem Piem X. papezskym brevem 
sveticim biskupcm dioecesc clevelandske. Zprava 0 jmenovani tom dosla do 
Olevelandu 4. ledna r. 1908. a zpllsobila mezi Cechy nejen tam, ale po cele Ame
rice velikou radost'o 

Dne 25. (mora roku la08. byl v chramu SV. Michaela Archandela prvni 
knez-Cec'h vyvecen slavnostne na biskupa, 0 kterezto prvni a ·toho druhu jedi
ne slavnosti v ceskem an1erickem zivote chceme neco pro budouci zaznamenati. 

Zmineneho dne cele mesto Cleveland bylo vzruseno a streclem tohoto 
nadseni byl nM krajan, novy biskup, Jos. 1\1. Koudelka, kterSr byl v chramu 
sv. l\Iichaela na Clark ave. a Scranton Road vysvecen clnes jiz zvecnelym bisku
pem Ignacem F . Horstmanncm. 

Slavnost' tato stala se obrovskou manifestaci vscch katoliku me~ta Cleve
landu i clevelandske c1iorcc~p Chram sv.:Michaela byl velice vkusne dekorovan. 

Jiz davno pred zapocetim cirkevnich obradu tisnily se cele massy !idu 
kolem zmincneho kostela a ackoliv byl do chramu Pane vstup dovolen 'pouze 
na vstupenky, pfcce byl do posledniho mista naplnen a daleko nez polovice 
ostatniho lidu muselo zustati na dvore a venku. 

Za hlaholu zyomi v 10 hod. rano ubiral se do chramu Pane ndp. Jos. :U. 
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Ndp. Josef Maria Koudelka,
první eský biskup v Americe.

Koudelka, provázen dvanácti biskupy, více jak 200 knžími, a po jeho boku šli

dva assistující biskupové : James Hartley z Columbus a Jos. Fox z Green Bay.

Na to v chrámu peetl P. N. Pfeil, biskupský notá, papežské "breve,"

jímž ndp. Jos. M. Koudelka jmenován byl svtícím biskupem. Hned na to pí-

sahal nový biskup papeži nezrušitelnou vrnost' a poslušnost'.

Stat Ohio. 

Ndp. Josef Maria Koudelka, 
prvnf cesky biskup v Ameriee. 

673 

Koudelka,provazen dvanacti biskupy, vice jak 200 knezimi, a po jeho boku ali 
dva as~istujici biskupove: James, Hartleyz Columbus a Jos. Fox z Green Bay. 

Na to vchramu precetl P. N. Pfeil, biskupsky notar, papezske "breve," 
jimz ndp. J os. ~r. Koudelka jrrienovan byl sveticim biskupem. Hned na to' pri
sahal novy biskup pa'pezi nezrusitelnou vernost' a poslusnost'. 



^

Ndp. JOS. M. KOUDELKA, 
svetici biskup clevelandske dioecese, v kruhu cesko. slovanskeho knezstva v den sveho sveceni na biskupa. 
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Na to sloužil slavnou pontifikální mši sv. biskup Ign. Horstmann. Po
petení epištoly nadešel akt svcení.

Po slavnostních bohoslužbách šel se svými assistujíeími biskupy v plném
svém biskupském ornátu chrámem a žehnal všemu lidu.

Jako pisluhující biskupové byli pítomni: biskupové: Hartley z Colum-

bus a Fox z Green Bay ; ceremoniáem byl Jií F. Houck, kanclé dioecese cleve-

landské ; estnými diákony byli : P. Kazimír Reichlin, fará clevelandské osa-

dy sv. Štpána a P. Patrick 0'Brien. Diákonem byl P. Štpán Furdek a sub-

diakonem P. Josef Miller.

Krom jmenovaných již církevních hodnost byli pítomni pi slavnosti

tito: Arcibiskup Heinrich Moeller z Cincinnati, O., biskupové: Camillus P.

Maes z Covington, Ky., John D. Foley z Detroit, Mich., Henry J. Richter z

Grand Rapids, Mich., Francis C. Chatard z Indianapolis, Ind., Dennis 0'Donag-

hue z Indianapolis, Ind., William G. McCloskey z Louisville, Ky., Thos. S Byrne

z Nashville, Tenn., dále opat bened. kláštera v Chicagu, Nep. Jaeger, O.S.B.,

msgr. George F. Houck, generální viká a kanclé dioecese clevelandské, msgr.

Felix M. Boff, generální viká, a msgr. Joseph Rainer, generální viká a rektor

St. Francis semináe v Milwaukee,

Ku slavnosti dostavili se též staiký otec ndp. J. ]\I. Koudelky a bratr

jeho z Reedsville, Wis., a synovec jeho P. Jos. W. Koudelka, kaplan pi eské
osad sv, Václava.

Z eského knžstva úastnili se této slavnosti tito : Ze St. Louis, Mo.

:

P. C. A. Bleha, z .Clevelandu P. Štpán Furdek, P. Petr Ryšánek, P. Jos. Adá-

mek ze slovenské osady Narození Panny Marie, P. Lad. Neeid se svým kapla-

nem P. Janem Lištinským, P. A. Hynek, P. J. W. Koudelka a P. Emil Sloupský.

Z Chicaga : ndp. opat Jan Nepom. Jaeger, O.S.B., pevor P. Prok. Neužil,

O.S.B., P. Innoc. Kestl, P. Alois Mergl, P. Tomáš Bobal; ze Silver Lake, Minn.

:

dkan P. Frant. Tichý ; z Eastman, Wis. : P. Aug. Hovorka ; z Detroit, INIich.

:

P. Jos. Janeek; z East Islip, N. Y. : P. Jos. Šinkmajer; ze Spencer, Nebr,

:

P. W. Kroupa, a P. Petr Kloss.

U píležitosti této odevzdán byl ndp. svtícímu biskupu Jos. M. Koudel-

kovi eskými knžími estn}- dar a téhož dne odevzdala mu osada sv. Michaela

tobolku s $1,500.

Že došlo nového svtícího biskupa nesetné množství blahopejných de-

peší a písemných blahopání ze všech konc Spoj. Stát amerických a tém
ode všech eských knží a esko-katol. osad. Jednot, spolk a esko-katol. laik,

není teba zvlášt podotýkat.

Další pak vývoj osady sv. Prokopa byl tento : Roku 1885. byl kostel

sv, Prokopa opt katol. Cechm oteven msgrem Felixem N. Boffem, tehdejším

generálním vikáem v Clevelandu, jenž dal pro osadu tu vysvtiti na knze P.

Ant, Vlka biskupem v Buffalo, N. Y.

P. Antonín Vlek narodil se v Pnikách u Perova (též Malá Pnice).
Absolvoval gymnasium v Perov, studoval 3 roky theologii v Olomouci a v srp-

nu roku 1884. pijel do Clevelandu. Rok na to byl vysvcen na knze.
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Na to slouzil slavnon pontifikalni msi sv. biskup Ign. Horstmann. Po 
precteni epistoly nadescl akt sveceni. 

Po slavnostnich bohosluzbach sel se svymi assistujicimi biskupy v plnem 
svem biskupskem ornatu chramem a zehnal vsemu lidu. 

Jako prislulmjici biskupove byli prHomni: biskupove: Hartley z Colum
bus a Fox z Green Bay; ceremoniarem byl JiH F. Houck, kancler dioecese cleve
landske; cestnymi diakony byli: P. Kazimir Reichlin, farar clevelandske osa
dy sv. Stepana a P. Patrick O'Brien. Diakonem byl P. Stepan Furdek a sub
diakonem P. Josef Miller. 

Krome jmenovanych jiz cirkevnlch hodnostu byli pHtomni pH slavnosti 
tito: Arcibiskup Heinrich ~Ioeller z Cincinnati, 0., biskupove: Camillus P. 
~:[aes z Covington, Ky., J oIln D. Foley z Detroit, .Mich., Henry J. Richter z 
Grand Rapids, .:\Iich., Francis C. Chatard z Indiananolis, Ind., Dennis O'Donag
hue z Indianapolis, Ind., ,Villiam G. McCloskey z Louisville, Ky., Thos. S. Byrne 
z Nashville, Tenn., dale opat bened. klast.era v Chicagu, Nep. Jaeger, O.S.B., 
msgr. George F. Houck, generalnl vikar a kancler dioecese clevelandske, msgr. 
Felix 1\1. Boff, genera.lni vikar, a msgr. Joseph Rainer, generaJni vikar a rektor 
St. Francis seminare v :Milwaukee. 

Ku slavnosti dostavili se tez staricky otec ndp. J. l'1. Koudelky a bratr 
jeho z R.eedsville, Wis., a synovec jeho P. Jos. W. Koudelka, kaplan ph ceske 
osade sv. Va clava. 

Z ceskeho knezstva ucastnili se teto slavllosti tito: Ze St. Louisu, J\1o.: 
P. C. A. Bleha, z .Clevelandu P. Stepan Furdek, P. Petr Rysanek, P. Jos. Ada
mek ze slovenske osady Narozenl Panny Marie, P. Lad. Necid se svym kapla.
nem P. Janem Listinskym, P. A. Hynek, P. J. ,V. Koudelka a P. Emil SloulJskY. 
Z Chicaga: ndp. opat Jan Nepom. Jaeger, O.S.B., prevor P. Prok. Neuzil, 
O.S.B., P. Innoc. KestI, P. Alois l\Iergl, P. Tomas Robal; ze Silver Lake, J\1inn.: 
dekan P. Frant. Tichy; z Eastman, 'Yis.: P. Aug. Hovorka; z Detroit, J\Iich.: 
P. Jos. Janecek; z East Islip, N. Y.: P. Jos. Sinkmajer; ze Spencer, Nebr.: 
P. W. Kroupa, a P. Petr Kloss. 

U pHlezitosti teto odevzdan byl ndp. sveticimu biskupu J os. 1\1. Koudel
kovi ceskymi knezimi cestnS' dar a tehoz dne odevzdala InU osada sv. :lUichaela 
tobolku s $1,500. 

Ze doslo noveho svetlciho biskupa nescetne mnozstvi blahoprejnych de
pes! a pisemnych blahoprani ze vsech koncll Spoj. Statu americkSrch a temer 
ode vsech ceskych knezi a cesko-katol. osad, J ednot, spolkll a cesko-katol. laikii, 
neni treba zvlaste podotSrkat. • 

Dalsi pak vS'voj osady sv. Prokopa byl tento: Roku 1885. byl kostel 
SV. Prokopa O'pet katol. Cechum otevren msgrem Felixem N. Boffem, tehdejsim 
generalnim vika'rem v Cleyelandu, jenz dal pro osadu tu vysvetiti na kneze P. 
Ant. Vlcka bisknpem v Buffalo, N. Y. 

P. Antonln Vlcek narodil se v Pencicldch u Prerova (tez l\1ala pencice). 
Absolvoval gymnasium v Prerove, studoval 3 roky theologii v Olomouci a v srp
nu roku 1884. prijel do Clevelandu. Rok na to byl vysvecen na kneze. 
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Jakmile pevzal správu osady, nedávno neblahými bouemi zmítané, tyto

se stišily, a obec poala znovu vzkvétati.

Z poátku byl P. Ant. Vlek oblíbeným u svých osadník
;
pozdji však

68 od nho odklonili pro jeho píliš liberální názory a svtský život. Vc celá

konen pednesena biskupovi, P. Ant. Vlek opustil dioecesi a knžský stav.

Po jeho odchodu ujal se správy osady sv. Prokopa P. Václav Pamiška,

jenž se narodil 2. listopadu r. 1861. v Malých Hyicích u Horažovic. Gymna-

sium studoval v Písku a bohosloví v Linci a ve Štýrském Hradci. Vysvcen byl

v Cleveland 15. ervence r. 1889. V beznu roku 1901. P. Václav Panuška re-

eignoval, dobrovoln opustil osadu sv. Prokopa i dioecesi clevelandskou a odešel

do McKeesportu, Pa., byv tam biskupem pittsburgským ustanoven faráem;

psobí tam do dnešního dne.

Cesko-katol. chrám sv. Prokopa v CJeveland, O.

Na místo P. Václava Panušky ustanoven dne 28. dubna r. 1901. P. Petr

M. ervený, jenž do té doby psobil na slovenské osad sv. Ladislava v Cleve-

landu. Knz ten se narodil dne 14. listopadu r. 1868. v Domažlicích, a ve svém

rodném mst studoval nižší i vyšší gymnasium. Bohosloví studoval v Praze a

v Clevelandu, kdež byl vysvcen na knze 18. prosince r. 1892.

Za jeho správy vykonáno v osad sv, Prokopa velmi mnoho. Na podzim

roku 1902. dostavn nádherný chrám, zasvcený sv. Prokopu, na rohu ulic záp.

41. a Trent, jenž stál celkem $92,000. Byl vysvcen dne 4. ervence, v den sv.

Prokopa, roku 1903. eským benediktinským opatem, ndp. J. N. Jaegrem z Chi-

caga, Hl., a bohoslužby v nm konány byly již od 17. ervna 1901., kdy ješt

706 IJejiny Oechuv Americkych. 

Jakmile prevzal spravn osady, nedavno neblahymi bouremi zmitane, tyto 
se stisily, a obec 1>oca1a znovu vzkvetati. 

Z pocatku byl P. Ant. Vlcek obHbenym u svych osadniku; ,pozdeji vsak 
se od neho odklonili 'pro jeho prHis liberalni nazory a svetsky zivot. Vee ee~a 
konecne 'prednesena biskupovi, P. Ant. Vlcek O'pnstil dioecesi a knezsky staVe 

Po jeho odchodu ujal se spravy osady sv. Prokopa P. Vaclav PanuSka, 
jenz se narodil 2. listopadu r. 1861. v l\Ialych HyciclCh u Horazd'ovic. Gymna
sium studoval v Pisku a bohoslovi v Linci a 've Styrskem Hradci. Vysvecen by! 
v Clevelande 15. cervence r. 1889. V breznn roku 1901. P. Vaclav Pannska re
signoval, dobrovolne opustil osadu sv. Prolwpa i dioecesi clevelandskou a odesel 
do 1\1eKeesportu, Pa., byv tam biskupem pittsbnrgskym ustanoven faraxem; 
piisobi tam do dnesniho dne. 

Cesko-l{atol. chram sv. Prokopa v Cleveland, O. 

'Na misto P. Vaclava Pannsky ustanoven clne ~8. dubna r. 1901. P. Petr 
M. Cerveny, jeni do te doby pus,obil na slovenske osacle sv. Ladislava v Cleve
landn. Knez ten se narodil dne 14. listopaclu r. 1868. v Domazliclch, a ve svem 
rodnem mestc studoval niisi i vyssi gymnasium. Bohoslovi studoval v Praze a 
v Clevelandn, kdei byl vysvecen na kneze 18. 'prosince r. 1892. 

Za jeho spravy vykomlno v osade sv. Prokopa ye]mi mnoho. Na podzim 
roku 1902. dostaven nadherny chram, zasveceny sv. Prokopn, na rohu ulie zap. 
41. a Trent, jeni stal celkem $92,000. Byl vysvcccn dne 4. cervence, v den sv. 
Prokopa, roku 1903. ceskym benediktinskym opatem, ndp. J. N. Jaegrem z Chi
caga, TIl., ac bohosluzby v nero kon{my byly jiZ od 17. cervna 1901., kdy jeste 
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nebyl dohotoven. Na jae r. 1902. zapoato s jeho vnitní úpravou. Starý ko-

stel pak pemnn byl v osadní sí a spolkové místnosti.—V srpnu roku 1901.

zavedeno \)\\o do všech osadních budov ústední topení parou a zbudována ko-

tlárna, což vše vyžadovalo nákladu na $1-5,000.

Jelikož se ukázalo nutným postaviti novou osadní školu, zakoupeny pro ni

v kvtnu r. 1904. dv staveništ v rozmrech 76 pi 140 stopách na W. 41. ul,

za $2,300.

P. PETR M. ERVENY. ...
fará osady sv. Prokopa v Cleveland, Ohio.

V záí roku 1905. konal se v osad sv. Prokopa generálni sjezd I. Úst.

Jednoty, na nmž P. Petr M. ervený zvolen byl kaplanem téže jednoty a re-

daktorem "Vstníku," úedního to orgánu esk. ím. Katol. Úst. Jednoty.

V kvtnu r. 1907. zakoupena dv stavební místa—jedno na Trent ave. a

druhé na Newark ave. (každé z nich velikosti 33 pi 130 stopách) za $800.00 pro

dm sester-uitelek.
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nebyl dohotoyen. ~a jare r. 1902. zapocato s jeho vniti'ni upravou. Stary ko
stel pak preruenen byl v osac1ni sin a spolkove mistnosti.-V srpnu roku 1901. 
zavedcno bylo do vsech osadnich budov llstfedni topeni parou a zbudovana ko
tlarna, coz ".se yyzadoya~o naklac1u na $15,000. 

Jelikoz se ukazalo uutnym postaviti novou osadni skolu, zakolll'peny pro ni 
v kvetnu r. 1904. dve staveniste v rozmerech 76 ph 140 stopach na W. 41. ul. 
za $2,300. 

P. PETR M. CERVENY . . t; .. 

farar osady sv. Prokopa v Cleveland, Ohio. 

\ 

V zari roku 1905. konal se v osade sv. P.~okop.a generMnl sjezd 1. Ustr. 
Jednoty, na nemz P. Petr 1\1. Cerveny zvolen byl kaplanem teze jednoty a re
daktOTem "Vestniku," nredniho to organu Cesk. Rim. Katol. UsH. Jednoty. 

V kvetnu r. 1907. zakoupena dye stavebni mista-jedno na Trent ave. a 
druhe na Newark ave. (kazde z nich velikosti 33 pri 130 stopach) za $800.00 pro 
dum sester-ucitelek. 
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Dne 8. záí r. 1907. položen základní kámen k nové, nádherné esko-katol.

škole, která jest zbudována z cihel a kamene a stála $75,000.00, Dne 8. záí
roku 1908. poalo v ní školní vyuování ; má 12 prostranných a vším poteb-

ným opatených tíd, dvoranu a tlocvinu.

Konen vystavna též farní budova nákladem $15,000 z kamene, v níž

horlivý a inný fará osady sv. Prokopa, P. Petr M. ervený, od 11. ervence r.

1908. bydlí.

Vnitek chrámu sv. Prokopa v Cleveland. Ohio.

K osad sv. Prokopa (r. 1910.) hlásí se 800 rodin a do esko-katol. ško-

ly chodí 525 dítek, jež vyuuje 8 sester z ádu sv. Františka.

Spolkový život v osad té byl vždy velmi ilý; jsou v ní sorganisováni

mužové, ženy, dívky i jinoši ve 32 spolcích, náležejících k rzným katol. jedno-

tám.

Jsou tam : Osadní spolky : Oltání spolek Bl. Anežky eské, Apoštolát

modlitby. Bratrstvo sv. Rodiny, spolek mládenc sv. Vojtcha pro hochy od 13

do 18 let, sp. sv, Aloisia, pro mladé hochy od 13 let, panenský spolek Božského
Srdce Pán, pro mladé dívky od 13 let.

708 .Dljiny Cechuv Americkych. 
----------------------------

Dne 8. zaii r. 1907. polozen za,kladnl kamen k nove, nadberne cesko-katoL 
skole, kteTa jest zbudovana zcihel a kamene a stala $75,000.00. Due 8. zari 
roku 1908. pocalo v nl skolni vyucovanl; mat' 12 prostrannych a vSlm potreb
DJm opatrenych tfid, dvoranu a teIocvicnu. 

Konecne vystavena tez farnl budova nakIadem $15,000 z kamene, v nlZ 
horlivya cinny farar osady sv. Prokopa, P. Petr 1\'1:. Cerveny, od 11. cervence r. 
1908. bydIL 

Vnitr'ek chramu sv. Prokop a v Oleveland, Ohio. : 

K osade sv. Prokopa (r. 1910.) hIasi se 800 rodin a do' cesko-katol. sko
Iy chodi 525 ditek, jez vyucuje 8 sester z hldu sv. Frantiska. 

Spolkovy zivot v osade te byl vidy velmi ciIy; jsout' v nl sorganisovani 
muzove, zcny, divky i jinosi ve 32 spolclch, naIeicjiclch k ruznym katol. jedno
tam. 

Jsou tam: Osadni spolky: Oltarnl spolek Bl. Anezky Ceske, Apostolat 
modlitby, Bratrstvo sv. Roc1iny, S'polek mladencll sv. Vojtecha pro hochy od 13 
do 18 let, sp. sv. Aloisia, pro mlade hochy od 13 let, 'pancnsky spolek Bozskeho 
Srdce Pane, pro mIade dlyky od 13 let. 
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Spolky muž: Sp. sv. Františka Seraf. ís. 27. I. Ú. J. (II. Odd.), sp. sv.

Petra, ís. 101, I. Ú. J., sp. sv. Petra ís. 110. I. Ú. J., sp. rj^tí sv. Václava .
146. I. Ú. J., sp sv. Josefa, . 148. I. Ú. J., sp. Myslivc sv. Jií, . 251. I. Ú. J.,

Bp. sv. Prokopa, . 255. I. Ú. J., sp. Kadet sv. Stanislava K., . 277. I. Ú. J., sp.

sv. Jana Ktitele, . 290. I. Ú. J., sp. sv. Jana Nepomuckého, . 21. Clev. Jed.,

sp. sv. Václava, . 31. Clev. Jed., sp. sv. Prokopa, C M. B. A., sp. Katolických

Lesník, sp. sv. Martina B., v nemoci podporující.

Spolky žen : Sp. sv. Ludmily, . 9. Ú. J. Ž. A., sp. sv. Anny, . 11. Ú. J. Ž.

A., sp. Bl. P. Marie Lourdské, . 40. Ú. J. Ž. A., sp. sv. Panny Barbory, . 51.

Ú. J. Ž. A., sp. sv. Helena C, . 59. Ú. J. Ž. A., sp. Nanebevzetí bl. P. Marie, .
100. Ú. J. Ž. A., sp. sv. Kateiny, Clev. Jed., sp. sv. Cecilie, L. C. B. A., sp. Katol.

Lesnic.

esko-katol hkoki v csad bv. Prokopa v Clevelaud. Uhio.

Zábavní spolky: Dramatický vzdlávací sbor Boleslav Jablonský, pve-
cký sbor sv. Prokopa, sp. Katolický Sokol, . 16. K. J. S.

Od ledna roku 1910. vydává P. Petr ]\I. erven}^ "Msíní Vstník" osady
sv, Prokopa, jenž je sice vnován zprávám ist osadním, ale pináší též pkné
lánky náboženské i z djin eského národa a rzné zprávy z katolického svta.
Hlavním pracovníkem pi tomto "Vstníku" je sám P. Petr M. ervený, za jehož

správy osada sv. Prokopa dodlala se znamenitého všestranného úspchu a patí
v Americe mezi nejsilnjší esko-katol. osady.

Stat Okio. 709 

Spolky mnzu: Sp. sv. Frantiska Seraf. cis. 27. 1. U. J. (II. Odd.), sp. sv. 
Petra, CIS. 101. 1. U. J., sp. SY. Petra cis. 110. 1. U. J., sp. rytiru sv. Vaclava c. 
146. 1. U. J., sp sv. Josefa, C. 148. 1. U. J., Sip. l\fyslivCll sv. Jifi, c. 251. 1. U. J., 
Bp. sv. Prokopa, c. 255. 1. U. J., sp. Kadetll sv. Stanislava K., c. 277. 1. U. J., sp. 
sv. Jana Kftitele, c. 290. 1. U. J., sp. sv. Jana Nepomuckeho, c. 21. Cleve Jed., 
ap. sv. Vaclava, c. 31. Cleve Jed., sp. SV. Prokopa, C ::\1. B. A., sp. Katolickych 
Lesniku, Sip. sV. l\iartina B., v nemoci podporujici. 

Spolky zen: Sp. sv. Ludmi1y, c. 9. U. J. Z. A., sp. SY. Anny, c. 11. U. J. Z. 
A., sp. Bl. P. :Marie Lourdske, c. 40. U. J. Z. A., sp. SV. Panny Barbory, c. 51. 
U. J. Z. A., sp. SV. Helena C., c. 59. U. J. Z. A., s'p. Nanebevzeti bI. P. Il\Iarie, c. 
100. U. J. Z. A., sp. sV. Kateriny, Clev. Jed., sp. sv. Cecilie, L. C. B. A., sp. Katol. 
Lesnic. 

Ceslw-l"atol ;kola v osade ~V. Prokopa. \' Cleveland. uhio. 

Zabavni spolky: Dramatick)T vzdelavaci sbor Boleslav Jablonsky, 'Peve
cky sbor sv. Prokopa, SiP. Katolicky Sokol, c. 16. K. J. S. 

Od ledna roku 1910. vydava P. Petr ~I. CervenSr ''.l\Iesicni Vestnik" osady 
BV. Prokopa, jenz je sice venovan zpravam ciste osadnim, ale pfinas! tez pekne 
clanky nabozenske i z dejin Ceskeho naroda a ruzne zpravy z katoli,ckellO sveta. 
ffiavnimpracovnikem pri tomto "Vestniku" je sam P. Petr ~I. Cerveny, za jeihoz 
spravy osada sv. Proko'pa dodelala se znameniteho vsestrannellO "llspechu a 'patri 
v Americe mezi nejsilnejsl cesko-katol. osady. 

----Ol--~~ 
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OSADA PANNY MARIE LOURDSKE.

O vzniku osady Panny Marie Lourdské pojednali jsme krátce pi dji-

nách osady sv. Václava v Cleveland, O. Když totiž osada tato zvlášt na jižní

stran rychle vzrstala, oddlili se tamní osadníci od mateské osady roku 1882.

P. Ant. Hynek, fará osady sv. Václava, zakoupil z jara zmínného roku 6 stave-

niš na rohu ulic Randolph a Hamm za $4,210 a hned téhož roku zaplatil první

z pti splátek v obnosu $842. Na podzim uvedeného roku vystavli osadníci

na zakoupeném 'pozemlíu prostrannou budovu, jež sloužila za kostel i školu.

—

Dne 15. dubna 1883. sloužena tam první mše sv., a hned den na to otevena tam

esko-katol. škola, v níž vyuovaly sestry z ádu Notre Dáme. Faráem ustano-

ven tam byl P. Štpán Furdek, kaplan z osady sv. Václava, ale ješt téhož roku

v ervenci ustanoven byl biskupem tento knz faráem v osad sv. Prokopa a

na jeho místo poslán P. Jos. M. Koudelka.

Avšak pro nepokoje v oisad Panny Marie Lourdské, odvolal biskup P.

Jos. M. Koudelku a svil mu osadu sv. Michaela Arch., a tu krátkou dobu osa-

da Panny Marie Lourdské byla bez duchovního správce. Pozdji konali tam

bohoslužby knží z ádu sv. Františka. Roku 1884., v msíci únoru, stal se tam

opt faráem P. Štpán Furdek a od té doby blahodárn v ní psobí až do dnes.

P. Štpán Furdek narodil se dne 2. záí r. 1855. v Trsten na Slovensku,

v žup Oravské, v rodišti to slavného professora slovanských jazyk na praž-

ské universit, Martina Ilattaly. K vli tomuto krajanu-uenci odebral se,

ukoniv studia gynmasijní, Štpán Furdek z Nitry do Prahy,kde se vnoval po 3

roky klassické filologii na tamní universit. Seznámiv se s iditelem arcibiskup-

ského semináe, Dr. Fr. Bauerem, nynjším arcibiskupem olomouckým, vstou-

pil do semináe v Praze. V tom ase biskup clevelandský, R. Gilmour, poslal

na iditele pražského semináe žádost', aby mu zaslali jednoho bohoslovce pro

biskupství clevelandské do Ameriky. Štpán Furdek, jakožto bohoslovec tvr-

tého roníku, následkem žádosti té vydal se na cestu do Clevelandu v beznu r.

1882. a byl tam dne 2. ervence na knze vysvcen. Biskup R.. Gilmour ustano-

vil jej, jak již uvedeno, kaplanem v osad sv. Václava, a brzy na to odevzdal mu
tvoící se novou eskou osadu, kteroii P. Š. Furdek pojmenoval osadou Panny

Marie Lourdské.

V roku 1884., kdy se stal P. Š. Furdek faráem osady Panny Marie

Lourdské, vystavna tam nová školní budova, v níž setry-uitelky mly též byt.

Roku 1886. postavila obec opt novou devnou školu, ponvadž nával

dítek byl veliký. Budova, která sloužila z prvu za kostel a školu, zstala pak

výhradn pro bohoslužby; byla opravena a vyzdobena. Roku 1888. pikoupen
dm a sousední staveništ, a v dom tom zízena opt škola. Ponvadž však

tyto ti malé školní budovy velkému potu dítek nepostaovaly, chystala se

osada ku stavb nové školní velké budovy.

Ped tím však, a to roku 1891. vystavla osada nový kostel (177 pi 64

stopách). Stavba nádherného chrámu -toho stála $38.000.00—bez oken i úpra-

vy. Zaízení kostela vyžadovalo ješt $20.000.00 nákladu.

Roku 1905. postavila obec novou, velikou školu, v cen $62.000.00. Jest

to úpln ohnivzdorná budova. Je v ní 16 pokoj pro žáky, akoli k vyuování
upotebuje se pouze 12 pokoj. V pízemí jest kaple, v níž se v zim slouží ka-

710 IJejiny Uechuv AmerickYch. --------------------
OSADA P ANNY lVIARIE LOURDSKE. 

o vzniku osady Panny l\Iarie Lourdske pojednali jsme krlHce pri deji
nach osady sv. Vaelava v Cleveland, O. Kdyz totiz osada tato zvlaste na jizni 
strane Tyehle vz1'ustala, oddeli[i se tamni osadniei od matcrske osady roku 1882. 
P. Ant. Hynek, faraf osady sv. Vaelava, zakoupil z jara zmineneho roku 6 sta;ve
nist' na rohu ll'lic Randolph a HamIll za $4,210 a hned tehoz roku zaplatil prvni 
z peti splatek v obnosu $842. Na 'poc1zim uvedeneho rokn vystaveli osadnici 
na zakoupenem 'pozeml{1u prostrannou budoVll, jez slouzila za kostel i skolu.
Dne 15. dubna 1883. s.Jouzena tamprvni mse sv., a hned den na to otevrena tam 
cesko-katol. skola, v niz vYllcovaly sestry z radu Notre Dame. Fararem ustano
yen tam byl P. Stepan Furdek, kaplan z osady sv. Vaclava, ale jeste tehoz roku 
v ceTvenci ustanoven byl biskupem tento knez farM-em v osacU~ S'V. Prokopa a 
na jeho misto 'Poslan P. J os. 1\1. Koudelka. 

Avsak pro nepokoje v osade Panny l\Ia6e LOUJrdske, odvolal biskup P. 
Jos. 1\1. Koudelku a sveril mn osadu sv. Miehaela Arch., a tn kratkou dobu osa
da Panny 1\1a1'ie Lourdske byia bez duchovniho s'pravee. Pozc1eji konali tam 
bohosluzby knezi z radu sv. Frantiska. Rokn 1884., v mesIc]. unoru, stal se tam 
opet fara'rem P. Stepan Furdek a od te doby blahodfl.rne v ni piisobi az do dnes. 

P. SU~pan Furdek narodil se dne 2. zafi r. 1855. v Trstene na Slovensku, 
v zupe Oravske, v 1'odisti to sIavneho professo1'a slovanskych jazyku na p1'az
ske universite, 1\Iartina IIattaly. K vi'lli tomuto krajanu-ncenei odebral se, 
ukonciv studia gYlllllasijni, St(~pan Fnrdek z Nit1'y do Prahy,kc1e se venoval po 3 
roky klassieke filologii na tamni universite. Seznamiv se s l'iditclem areibiskup
skeho seminare, Dr. Fr. Ba·ne,rem, nynejslm arcibiskl1'pem olomouckfm, vstou
pil do seminare v P1'azr. V tom c:ase bisknp clevelandsky, R. Gi.lmour, poslal 
na riditele ,prazskt~ho semilHlrc zadost', aby mu zaslali jrdnoho bohosloyce pro 
biskupstvl elevelandske do Ame1'iky. stepan Furdek, jakozto .bohoslovec ctvr
Uibo rocniku, nasledkem zadosti te v~'dal se na ecstu do Olevelancln v brezllu r. 
1882. a byl tam dne 2. eervenee na kneze vysvecen. Biskup R .. Gilmour ustano
viI jej, jak jiz uvec1cno, kaplancm v osade sv. Vaclava, a brzy na to odevzdal mu 
tvoTici se DOVOU cesko11 osadu, ktrro11 P. St'. Fnrdek 110jmcnoval osarlou Panny 
1\1arie Lourdske. 

V roku 1884., kdy sc stal P. St'. Furdek far[trem osady Panny 1\la1'ie 
LOl11'dske, vystavena tam novA skolni budova, v nlz setry-ncitelky ll1ely tez byt. 

Roku 1886. postavila obcc opet l1ovon drevenou ~lwll1, ponevadz nAval 
ditek byl velikY. Budova, ktera slouzila z prvu za kostel a skoln, Zllstala pak 
vYh1'adne pro bohosluzby; byla opravena a vyzc1obena. Rokll 1888. pfikoupen 
dum a sousec1ni staveniste, a v dome tom zfizena opeL skola. Ponevadz vsak 
tyto tti male sko1lni budovy v('ll{(~mu poetu ditek nepostacovaly, chystala se 
osada ku stavbe nove skolni velke bnclovy. 

Pred tim vsak, a to roku 1891. vystavela osndn novf' kostel (177 pri 64 
stopach). Stavba l1Cldherncho chrallln ·toho staIn $5S.000.00-bez oken i llpra
vy. Zaflzeni lwstcla vyzaclovalo jl'ste *~O.OOO.OO naldat1l1. 

Roku 1905. postavila obec novolI, ve1ikol1 sko'ln, \' cenc $G2.000.00. Jest 
to upIne ohnivzclo1'n[L buclov<l. Je y nl 1G POkOji'l pro z;lk~', ackoli k vyneovani 
upotiebuje se pouze 12 pokoju. V pHzemi jest kaple, v nlz se v zime siouzi ka-
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ždodenn mše sv. pro školní dítky, a rozsáhlé svtnice, sloužící pro spolky. Pr-

vého a druhého poschodí upotebuje se pro školní místnosti
;
jest tam však více

ftvtnic, urených pro spolkové schze. Ve tetím poschodí jest prostranná dvo-

rana divadelní. Škola Panny Marie Lourdské má celkem 32 velkých pokoj,
sloužících školním, spolkovým a osadním úelm. Jest to ipravdpodobn nej-

vtší eská škola ve Spojených Státech a jest stavna z cementu a cihel.

P. STEPÁN FURDEK,
fará v osad Panny Marie Lourdské v Cleveland, Ohio,

spisovatel a vdce katoliclvých Slovák.

Do esko-katol. školy v osad Panny Marie Lourdské chodí 650 dítek, jež

vyuují sestry z ádu Notre Dáme. V dívjších letech chodilo do osadní školy

mnohem více dtí, ale optným rozdlením farní obce Panny Marie Lourdské,
povstala nová osada, a sice sv. Jana Nepom., r. 1902. Pítomn má obec Panny
Marie Lourdské asi 500 eesko-katol. rodin.

Stat Ohio. 711 

Zdodenne mse sv. 'pro skolni ditky, a rozsahle svetniee, slouzici 'pro spolky. Pr
veho a dvuheho 'poschodi U'potrebuje se pro skolni mistnosti; jest tam vsak vice 
8vetnic, urcenych pro spolkove schuze. Ve tretim poschodi jest prostranna dvo-. 
rana divadelnL Skola Panny Marie Lourdske rna celkem 32 velkych pokoju, 
slouZlcich skolnim, spolkovyrn a osadnirn (lcelum, Jest to 'pravdepodobne nej. 
vetsi ceska skala ve 8pojenych Statech a jest stavena z cernentu a cihel. 

P. STEPAN FURDEK, 
fanH v osacle Panny Marie Lourdske v Cleveland, Ohio, 

spisovatel a vudce katolickych Slovakll. 

Do cesko-katol. skoly v osade Panny :l\farie Lourdske chodi 650 ditek, jez 
vyucuji sestry z rcldu N'otre Dame', V dHvejsich letech chodHo do osadnl skoly 
mnohem vice deti, ale opetnym rozdelenlm farnl obce Panny :l\Iarie Lourdske, 
povstala nova osada, a sice sv. Jana Ne1pom., r. 1902. PHtoll1ne 1113. obec Panny 
Marie Lourdske asi 500 cesko-katol. rodin. 
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Chdm Panny Mar'ie Lourdskc v Cleveland, Ohio. 
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Spolkový život ve zmínné osad kvetl a rozvíjel se práv tak siln, jako

v jiných eských osadách. Jsoii v ní spolky mužské, ženské, panenské a mlá-

deneeké, patící bu k rzným jednotám katolickým, nebo jsou to ist osadní,

náboženské, pvecké neb dramatické spolky.

Mezi nejstarší spolky osadní náležejí tyto : Spolek sv. Jií, sv. Štpána,

sv. Josefa, sv. Prokopa, sv, Václava, ssv. Petra a Pavla, sv. Víta, Svornost' Ka-

tolická, tenái^ský spolek sv. Tomáše, sp. sv. Anežky, srv. Barbory, sv, Anny,

Panny Marie Lourdské a sv. Veroniky.

P. Štpán Furdek byl horlivým pracovníkem na poli organisaním a

spolkovém ; dlouhou adu let byl též kaplanem . K. I. Ú. Jednoty.

V posledních letech vypomáhal P. Š. Furdekovi ve správ osadní Dr.

theal. Petr J. Ryšánek, nedávno papežem' Piem X, vyznamenaný záslužným kí-

žem; nyní je faráem v Barbeton, Ohio.

Než ukoníme strun nartnuté djiny osady Panny Marie Lourdské, po-

kládáme-za spravedlivé poukázati aspo krátce na innost' P. Š. Furdeka mezi

bratími Slováky.

P. Štpán Furdek bude v djinách katol. Slovák zaznamenán zlatým

písmem jako nezištný, horlivý a neúnavný pracovník a jejich vdce. Cím byl

katol. echm v Americe zemelý msgr. Jos. Hessoun, tím byl a je zde katol.

Slovákm P. Štpán Furdek.

Dne 2. kvtna roku 1891. založil v Clevelandu pro své katol. krajany

výborný asopis "Jednotu," jenž se pozdji stal orgánem mohutné I. Katolické

Slovenské Jednoty, kteréžto je rovnž zakladatelem.

Jednota tato má na 35 tisíc len a pro ni asopisem svým neúnavn P.

Š. Furdek pracoval, do úpadu pracoval: hájil náboženství kesansko-katoli-

ckého, budil národní uvdomní v lidu slovenském a rozšioval a upevoval I.

Katol. Slov. Jednotu. Nebylo ísla v asopise Jednoty, aby v nm nebyl výbor-

ný lánek z pera P. Š. Furdeka. V pítomné dob vydal znamenité apologeti-

cké dílo "Svt a jeho záhady," v nmž pádnými dvody poráží nynjší materiali-

stické a rationalistické názory moderních atheistických filosof. Kniha ta byla

kritikou velice lichotiv pijata Krom této literární práce vydal P. Š. Furdek
brožuru, jednající o úprav otázky finanní v I. Katol. Slov. Jednot, nádhern
upravené a vtšinou jím napsané kalendáe pro katol. Slováky a jiné a jiné vci.

Jest vru s podivením, že pi etných pc.-innostech svých knžských dostává se

mu ješt asu k tak rozsáhlé a vskutku znamenité literární innosti.

A co je pi nm zvlá.štního—lid slovenský jeho velikou práci pln oce-

uje, což dal na jevo jak o jeho 25-letém jubileu knžství, 7. ervence r. 1907,,

tak i tím, že jej volil na ta nejestnjší místa—posledn zvolil jej za estného
pedsedu I. Katol. Slovenské Jednoty. U nás ech obyejn nejlepší, opravdo-

ví pracovníci bývaj-í tupeni, hanobeni, blátem pomluv vláeni, kaceováni a

zrádcováni.—Bolestno, ale pravdivo !

Dne 29. ervna 1910. vzdal se, pro chatrné zdraví, P. Š. Furdek ízení

asopisu "Jednoty." Širší a dkladnjší ocenní innosti P. Š. Furdeka pone-

cháváme djepisci slovenskému.

—
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Spolkovy zivot ve zminene osade kvetl a rozvijel se prave tak silne, jako 
v jinych ceskyeh osac1aeh. Jsont' v ni spolky muZske, zenske, panenske a mla
deneeke, patriei bud' k ruznym jednotam katoliekym, nebo jsou to ciste osadni, 
nabozenske, pevecke neb dramaticke spolky. 

l\fezi nejstarsi spolky osadni nalezeji tyto: Spo'lek sv. Jifi, sv. Stepana, 
sv. Josefa, sv. Prokopa, sv. Vaclava, ssv. Petra a PavIa, sv. Vita, Svornost' Ka
tolieka, Ctena,l-sky spolek sv. 'Tomase, sp. s;v. Anezky, S'V. Barbory, ,8V. Anny, 
Panny :Marie Lonrdske a S'V. Veroniky. 

P. stepan Furdek byl horlivym praeovnikem na poE organisacnim a 
spolkovem; dlouhou radu let byl tez kaplanem C. K. 1. U. J ednoty. 

V poslednieh letech vypomahal P. ,St'. Furrdekovi ve sprave osadni Dr. 
theol. Petr J. Rysanek, nedavno papezem Piem X. vyznamenany zitsluznym kn
zem; nyni je fararem v Barbeton, Ohio. 

Nez ukoncime strucne nacrtnute dejiny osady Panny :Marie Lourdske, p()
kladam~.za S'pravedlive 'poukazati aspon kratee na cinnost' P. st'. Furcleka mezi 
bratrimi Blovaky. 

P. Stepan Furdek bude v dejinach katol. Slovaku zaznamenan zlatym 
pismem jako nezistn)r, horlivy a neu113vny pracovnik a jejich vudce. Cim byl 
katol. Ceehum v Americe zemrely msgr. J os. Hessonn, tim byl a je zde katol. 
Slovakum P. Stepan Furclek. 

Dne 2. kvetna roku 1891. zalozil v Clevelandu pro 8ve katol. krajany 
vyborny casopis "Jedn9tu," jenz se ~pozdeji stal organem mohutne I. Katolicke 
Slovenske Jednoty, ktereztG je rovne'z zakladatelem. 

J ednota tato ma na 35 tis'lc clenu a pro ni casopisem svjm neunavne P. 
St'. Furdek praeovul, do upadu praeGva~: hajil nabozenstvi krest'ansko-katoli
ckeho, budil naroclni uvedomeni v lidu slovenskem a rozsiroval a upevnoval I. 
Katol. Slov. Jednotu .. Nebylo cisla v casopise Jednoty, aby v nem nebyl vyboT
ny clanek z pera P. St'. Furdeka. V pfitomne dobe vydal znamenite apologeti
eke dUo "Svet a jehG zahady," v n~mz 'padnymi ch'l!vody porazi nynejsi materiali
stieke a rationalisticke mizory modernich atheistick)rch filosofl'l. Kniha ta byla 
kritikou veliee liehotive prijata K l'ome teto litera:rniprace vydal P. st'. FUTdek 
brozurru, jeclnajici 0 uprave otazk)T financni v 1. Kat-ol. SIGv. Jednote, nadherne 
upravene a yetsinou jim na'psane kalendare pro katol. Slovaky a jine a jine veci. 
Jest veru s pGdi,yenim, ze pri cetnych po \' innGstech svych knezskych dostava se 
mu jeste casu k tak -rGzsahle a vskntku znamenite literarn! cinnosti. 

A co je pri nem zvlastniho-licl S'loyel1~ky jehG velikon praci pIne oce
iiuje, coz clal 11a jevo jak 0 jehG 25-letem 'jubilen knezstvi, 7. cervence r. 1907., 
tak i tim, ze jej VGlil na ta nejcestnejsi mista-posledne zvoli'l jej za cestneho 
predsedu 1. Katol. SIGvenske JednGty. U nas Cechu Gbycejne nejlepsi, O'pravdo
vi pracovnici by-vaji tll'peni, hanGbeni, blatem pGmluv vlaceni, kacerovani a 
zradeovani.-BGlestno, ale pravdivo! 

Dne 29. cervna 1910. vzdal se, pro chatrne zdravi, P. St'. Furdek rIzeni 
casopisu "Jeclnoty." SirSi a dukladnejsi Geeneni cinnosti P. St'. Fnrdeka pone
ehavame dejepisei slovenskemu.-

----0----
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OSADA SV. VOJTCHA.

Katolití eši, kteí usadili se ve východní ásti msta Cleveland, patili,

jak již díve uvedeno, k osad sv. Václava, kdež faráem byl P. Antonín Hynek.
Byli od kostela velmi vzdáleni, a proto pirozen brzy zatoužili míti svou vlastní

Oaau. úinný podnt k založení nové osady v této tvrti dán byl spolkem sv.

P. JAN V. MALKCIIA,
b3'valý fará osady sv. Vojtcha v ('levelaiid, O.

Vojtcha, který byl založon v roeo 1879. Ve schzi tohoto spolku dne 29. ledna

1882. ustanoven byl výbor, h\ v tomto smru pracoval. Pi této schzi složili

údové spolku sv. Vojtcha $172 na ten úel.

Aby však dosáhl tento podnik schválení všech katolických osadník v
oné ásti msta, svolána byla v.šcobecná schze na den 12. února 1882. Ve sch-
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OSADA SV. VOJTECHA. 

Katolicti Ccsi, ktefi llsadili 'se ve vycilOdni casti mesta Cleveland, patfili, 
jak jiz dHve uvedeno, k osade sv. Vaclava, kdez fararem byl P. Antonin Hynek. 
Byli od kostela velmi vzdaleni, a proto prirozenc brzy zatouzili miti svou vlastni 
osadu. Ucinny podnet k zalozeni nove osady v teto ctvrti dan byl spolkem sv. 

P .. L\N V. MALECHA, 
byVllly fanii' o;;ady S\'. Yojtecha v Cleveland, O. 

Vojtechn, ktl'rS' byl za]ozP!l v 1'0('(> 1879. V (> RchllZi tohoto ~polku dne 29. ledna 
1882. ustallOH'11 byl '-S'bol', h~- \' tOllltO Slllel'll pl'Hcond. pr·i t6to SChi'lzi slozili 
udove spolku s\'o \'ojtt-('ha $]7:2 IICI JCIl ltCt'\' 

Aby "sal\: dos(dll tl'llto rodllik sch,-(delll ,,;ech kntolickych osadniku v 
one casti ll1esta, nO);!11a byl(l ";('OG('CII;t scbi'tze lln dCIl 1~. (mora 1882. Ve schu-
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zi té usnesli se pítomní osadníci : založit si vlastní osadu, a nejprve postavit

školu. Ihned uinna sbírka, která vynesla $202.

Dne 5. ervna r. 1882. zakoupen byl pozemek na Lincoln Ave., a sice sta-

vební místo íslo 46. v rozmru 50 pi 176 stopách. Tento majetek byl pepsán

na jméno tehdejšího biskupa Gilmoura, jenž schválil úmysl osadník, postaviti

na nm esko-katol. školu.

Farní budova v osad sv. Vojlcha, Cleveland, Ohio.

Se stavboyi dvoutídní školy zapoato dne 5. srpna r; 1883. Budova ta

mla malý presbytá; stála úhrnem $2047.95. K vyuování dítek byla oteve-

na dne 21. ledna roku 1884. a vyuovaly v ní svtské síly až do záí roku 1890.

Drulié staveništ íslo 45. zakoupeno bylo dne 28. ervna roku 1885. za.

$800. Bhem roku 1887. pistavna vž ku pedu školy, takže škola nabyla vze-

zení kostela. Dne 29. kvtna r. 1883. zakoupeno stavební místo íslo 44., na
nmž stál domek, který ml sloužiti za faru. Po celý tento cas spravoval novou
osadu P. Ant. Hynek, fará osad}' sv. Václava.
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zi te usnesli se pritomni osadnici: zalozit si vlastnl osadu, a nej'prve 'postavit 
skolu. Ihned ucincna sbirka, ktera vynesla $202. 

Dne 5. cervna r. 1882. zakonpen by} pozemek na Lincoln A ,'e., a sice sta
"lebni misto cislo 46. y rozmeru 50 pH 176 stopach. Tento majetek byl prepsan 
na jmeno tehdejsibo biskU'pa Gilmoura, jenz schv{tlil 1unysl osadniki'l, postaviti 
na Dem cesko-katol. skolu. 

Farnf budova v osade sv. Yojtecha, Cleveland, Ohio. 

Se stavbou dvoutridni skoly za'pocato dne 5. srpna 1': 1883. Bndova ta. 
mela malS' rpresbj,tai'; shUa 6hrnem $2047.95. K '7UcOyanl ditek byla otevre
na dne 21. ledna rokn 1884. a vvncoyalv y lli svetske sHv az do zafi roku 1890. 

Druhe sta venlste cislo 45. zakoupeno bylo dne 28. cervna rokn 1885. la 
$800. Behem rokn 1887. prista \'€nH yez kll predl1 skol~', taldl' skola nabyla vze
zreni. kostela. Due 20. In'etna r. 188:3. zakoupeno stavebni lllisto (;islo 44., na 
nemz stal domek, kterS' mel slouziti za £a1'11. Po cPl::' tcnto cas sprayoyal DOVOU 
osadu P. Ant. Hynek, £m'ar osady SY. Y{lcla\'a. 
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Spolky, založené ped píchodem místního faráe, byly : sp. sv. Vojtcha
I. Ú. J., sp. sv. Víta (zanikl), sp. Ryt. sv. Václava a sp. sv. Alžbty.

Dne 16. záí r. 1888. obdržela osada svého prvního místního faráe v oso-

b P. Jana Malechy. Tento, dnes již zesnulý knz, narodil se v jižních echách,

ve vesnici Dinín (kraj . Budjovice), dne 23. ervna roku 1861. Ve dva-

P. JAN BEKA,
fará osady sv. Vojtcha, Cleveland, Ohio.

náctém roce svého vku poslán byl na studia do . Budjovic. Tam dokonil

sextu a pak odjel do Ameriky. Vstoupil do semináe clevelandského, kdež byl

na knze vj-svcen dne 3. ervence roku 1886. První jeho stanicí byla anglická

osada v Elmore, Ohio. Dne 16. záí roku 1888. pesazen byl na nov založenou

osadu sv. Vojtcha v Cleveland. Pracoval neúnavn na zvelebení osady mu
svené.
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Spolky, zalozene pred priehodem mistniho farare, byly: sp. sv. Vojtecha 

I. U. J., sp. sv. Vita (zanikl), s'p. Ryt. sv. Vaelava asp. sv. Alzbety. 
Dne 16. zaH r. 1888. obdrie'la osada sveho prvniho mistniho farare v oso

be P. Jana Malechy. 'Tento, dnes jlz zesnuly knez, narodll se v jiznieh Cechaeh, 
ve vesniei Dinine (kraj C. Budejovice), dne 23. cervna roku 1861. Ve dva-

P. JAN BECKA, 
fanH osady sv. Vojtecha, Cleveland, Ohio. 

nactem roce sveho veku poslan byl na studla do C. Budejovie. Tam dokoneil 
s~xtu a pak odjel do Ameriky. Vstoupil do seminareclevelandskeho, kdez byI 
na kneze vysveeen dne 3. cerYenee roku 1886. Prvni jeho stanie! byla anglicka 
osada v Elmore, Ohio. Dne 16. zafi 1'oku 1888. pl'csazen byl na nove zalozenou 
osadu sv. Vojtecha v Clevelande. Pracoyal ueuna vue na zvelebeui osady mu 
sverelle. 
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Na jeho radu zakoupeno stavební místo íslo 47. dne 27. února 1890. za

$2250.00, na nmž stály dva domy, které se pozdji upotebily jeden na školu

a druhý pro píbytek uitel.

Dne 1. záí 1890. nastoupily za uitelky do esko-katol. osadní školy

sestry ádu Notre Dáme. Bývalá pak škola upotebena za kostel.

Následkem návalu dítek do školy a nedostatk školy prozatímní, zapo-

ato se stavbou školy nové dne 21. listopadu roku 1891. Dokonena byla na

zaátku msíce srpna r. 1892. Jest devná, nachází se v ní 6 velkých svtnic

a stála pes $6000.00. Byla v tch letech chloubou eských škol v Cleveland.

Spolky, založené za duchovní správy P. Jana Malechy, jsou tyto: Sp.

"Svornost' Katolická" I. Ú. J., sp. sv. Antonína I. Ú. J., sp. sv. Jana Nep. C. J.,

ep. kadet sv. Jií I. Ú. J., sp. myslivc sv. Jií C. J., Mládenecký spolek sv.

Aloisia (zanikl), sp. sv. Anny . K. Ú. J. Ž. A., sp. sv. Ludmily . K. Ú. J. Ž.

A., sp. Panny Marie Lourdské C. J., sp. panenský Bl, Anežky eské, Oltání sp.

Panny Marie, sp. Božského Srdce Pán, sp. sv. Prokopa, Dlnický spolek. Pve-
cký sp. sv. Cecilie, sp. sv. Andl (zanikl), Dramatický sbor sv. Vojtcha (za-

nikl).

P. Jan Malecha zemel dne 25. ervence r. 1904. Byl knzem dle srdce

Božího. Osadníci, staí i mladí, vdn vzpomínají na jeho upímnost', zbožnost',

štdrost' a na jeho horlivou pracovitost' pro blaho osadj^ sv. Vojtcha.

Nástupcem P. Jana Malechy stal se P. Ladislav Klouek. Nastoupil v
duchovní správu v osad sv. Vojtcha v záí roku 1904. Ped tím byl ducho-

vním správcem v Tisch Mills, Wis. Za jeho správy vykonány nkteré opravy

školy a domu sester. Pak v roce 1907. zapoato se stavbou nové fary, která

mla státi na $10,000.00. Nebyla však úpln hotova, když P. L. Klouek z osa-

dy odešel. Spolky, založené za jeho správy, byly: Sp. C. M. B. A. a sp. sv.

Anastásie Katolických Lesnic.

Dne 8. ervna roku 1907. ustanoven v osad té faráem P. Jan V. Beka.
Narodil se v Cleveland, O., dne 16. ervna roku 1874. Vychodil osadní školu

sv. Václava a pak nastoupil studia v kolleji sv. Ignáce, v Cleveland, O. Po
skonení kollejního kursu pijat byl do semináe clevelandského, kdež dne 27.

kvtna roku 1899. byl na knze vysvcen. Dne 17. ervna téhož roku ustano-

ven kaplanem v eské osad Panny Marie Lourdské v Cleveland, O. Dne 4.

února roku 1901. pesazen za faráe na slováckou osadu ssv. Cyrilla a Methodje
v Youngstown, O. Tam dohotovil kostel, vystavl novou faru, zakoupil maje-

tek na školu a chystal se k budování školy, když byl odvolán a dne 8. ervna r.

1907. ustanoven faráem osady sv. Vojtcha v Cleveland, O.

Za jeho správy v osad sv. Vojtcha koupen nový majetek vedle školy

za $2,950.

Spolky, za nho založené, byly tyto : Sp. sv. Panny Barbory, Osadní Klub
sv. Vojtcha, Apoštolát modlitby a sp. t. zv. Dollarový.

Osada nyní vlastní majetek na 83. ulici, bývalé Lincoln Ave., 250 pi 179
stopách. Na majetku tom se nachází kostel, škola, dm pro sestry-, fara a dm
pro kostelníka. K osad patí na 350 rodin. Školu navštvuje pes 300 dítek

a vyuuje je 5 sester z ádu Notre Dáme.

Jan Habenieht. — Djiny echv Amer.
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Na jeho radu zakoupeno stavebni misto cislo 47. dne 27. unora 1890. za 
$2250.00, na nemz staJy dva domy, ktere se pozdeji upotfebily jeden na skolu 
a druhy pro pNbytek ucitelu. 

Dne 1. zafi 1890. nastoU'pily za ucitelky do cesko-katol. osadni skoly 
sestry fadu Notre Dame. Byvala 'pak skola upotrebena za koste'!. 

Nasledkem nawalu ditek do skoly a nedostatku skoly prozatimni, zapo
cato se stavbou skoly nove dne 21. listopadu roku 1891. D'Okoncena byla na 
zacatku mesice srpna r. 1892. Jest drevena, nachazi se v ni 6 velkych svetnic 
a sbHa pres $6000.00. Byla v tech lete-ch chloubou ceskych skol v Clevelande. 

Spolky, zalozene za ducbovni spravy P. Jana J\1alechy, jsou tyto: Sp. 
"Svornost' KatoEcka" I. U. J., sp. sv. Antonina I. U. J., gp. sv. Jana Ne.p. C. J., 
Sip. kadetu sv. JiH I. U. J., sp. myslivcu sv. Jifi C. J., lVlladenecky s'polek sv. 
Aloisia (zanikl), sp. sv. Anny C. K. U. J. Z. A., sp. sv. Ludmily C. K. U. J. Z. 
A., sp. Panny:l\Iarie Lourdske C. J., sp. panensky HI. Anezky Ceske, Oltarni sp. 
Panny l\:1arie, sp. BOZsk~ho Srdce Pane, S'p. sv. Prokopa, Delnicky spolek, Peve
cky sP',Sy. Cecilie, Sip. sv. Andelu (zanikl), Dramaticky sbor sv. Vojtecha (za
nikl) . 

P. Jan l\Ialecha zemrel, dne 25. cervence r. 1904. Byl knezem dIe srdce 
Bozilio. Osadnici, staN i mladi, vdecne vzpominaji na jeho upfimnost', zboznost', 
stedrost' a na jeho horlivou pracoyitost' pro blaho osady sv. Vojtecha. 

Nastupcem P. Jana l\falechy stal se P. Ladislav Kloucek. Nastoupil v 
duchovni spravu v osade sv. Vojtecha v zaN roku 1904. Pred tim byl ducho
vnim s'pravcem v Tisch :Mi1l8, Wis. Za jeho ~pravy vykonany nektere O'pravy 
skoly a domu sester. Pak v roce 1907. zapocato se stavbou nove fary, ktera 
mela stati na $10,000.00. Nebyla vsak upIne hotova, kdyz P. L. Kloucek z osa
dy odesel. Spolky, zalozene za jeho spravy, byly: Sp. C. l\'1. B. A. asp. sv. 
Anastasie Katolickych Lesnic. 

Dne 8. cervna roku 1907. ustanoven v osade te fararem P. Jan V. Becka. 
Narodil se v Clevelande, 0., dne 16. cervna roku 1874. Vychodil osadni skolu 
BY. Vaclava a ·pak nastoupil studia v kolleji sv. Ignace, v Clevelande, O. Po 
skonceni koHejniho kursu 1prijat byl do seminare clevelandskeho, kdez dne 27. 
kvetna roku 1899. byl na kn.eze vysvecen. Dne 17. cervna tehoz roku ustano
yen ka planem v ceske osade Panny l\farie Lourrdske v Clevelande, O. Dne 4. 
unora roku 1901. presazen za farare na slovackou osadu ssv. Cyrilla a l\Iethodeje 
v Youngstown, O. Tamt' dohotovil kostel, vystavel novon faru, zakoupil maje
tek na skolu a ·ehystal se k budovani skoly, kdyz bj11 odvolan a dne 8. cervna r. 
1907. ustanoven fararem osady sv. Vojtecha v Clevelande, O. 

Za jeho spra·vy ~v osade srv. Vojtecba koupen novy majetek vedle skoly 
za $2,950. 

Spolky, za nebo zalozene, byly tyto: Sp. sv. Panny Barbory, Osadni Klub 
sv. Vojtecha, Apostollat modlitby asp. t. zv. DollarovY. 

08ada nyni vlastni majetek na 83. ulici, bjvaIe Lincoln Ave., 250 pri 179 
stopach. N a majetku tom se nachazi kostel, skola, dum pro sestry, fara a dum 
pro kostelnika. K osade patH na 350 rodin. Skolu navstevuje pres 300 ditek 
a vyucuje je 5 sester z fadu Notre Dame. 

----o'---~ 

Jan Habenieht. - DlSjiny cechftv Amer. 
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OSADA SV. JANA NEPOM.

Nejmladší eskou katolickou obcí v Cle^velandu jest osada sv. Jana Ne-

pom., založená dne 2. ervna r. 1902. Ku stavb osadních budov zakoupeno

bylo 7 staveniš na rohu Fleet ave. a E. 50th.., a 16. srpna roku 1902. zapo-

ato se stavbou kostela a školy, jež dokonena byla 22. bezna roku 1903. Celá

budova je stavna z cihel a škola umístna je nad kostelem. Fara vj^stavna

téhož roku v msíci dubnu; je ze deva.

Za kostel a školu zaplatila osada $20,000 a za faru $3,000.

K osad hlásí se asi 400 eských rodin a do školy chodí 500 dítek. 'Sp>ol-

k v osad je 17 ; nejstarším z nich je spolek sv. Josefa, zal. 23. ledna roku 1898.

Duchovním správcem osady sv. Jana Nepomuckého je P. František J.

Hrcvch. Tento narodil se 13. záí r. 1864. v Králové Lhot u Písku a pibyv
r. 1870. se svými rodii do Clevelandu, vstoupil r. 1885. do tamního semináe.

Vysvcen byl na knze dne 21. prosince roku 1889.
;
po té byl ustanoven ducho-

vním správcem v South Thompson, v Ohio. Deset let psobil v katol. osadách

v Port Clinton a v Marblehead. V duchovní správ vypomáhá P. Fr. Hrochovi

assistent P. Fr. J. Faflík.

Krom podprných spolk, jež náležejí k Jednotám katolickým, mají

eští katolíci v Clevelandu též své ochotnické, pvecké sbory a mládenecké a

panenské spolky.

OSADY ESKO-EVANGELICKÉ.

Vedle pti eských osad katolických jsou také v Clevelandu eské obce

evangelické, z nichž nejstarší je kongreganí "Betlémská Kesanská bratrská

církev," založená americkým kongreganím pastorem, Henrym Albertem Schauf-

lerem. Poátky této církve jsou dosti zajímavé.

Jak již díve bylo uvedeno, vypukly pro vc katolickou škodlivé boue
v osad sv. Prokopa. Nepokoje ty trvaly njaký as a skonily tím, že biskup

dal v osad té zavít kostel, faru a školu, odvolal knze a po osmnáct msíc
zstala osada osielou.

V dob tchto osadních neblah3'ch spor pibyl do Clevelandu americký

kongreganí pastor Henry Albert Schaufler. Znal ponkud esk}^ hovoit a tu

zaal mezi nespokojenými echy pracovat. Jeho piinním a pispním ameri-

ckého pastora Charlesa Ferry Collinse, kazatele Plymouthské kongreganí cír-

kve, svolána schze všech kongreganích církví ve mst Clevelandu na den 25.

ervna r. 1883., v níž usneseno, zahájit missie kongreganí církve mezi echj'.

Dozor nad eskou missií sven zvláštnímu výboru, zvanému "Bohemian

Mission Board," který sestával z jednoho lena každé kongreganí církve v

Clevelandu, a pastor Schaufler ustanoven, aby vnoval všechen svj as a po-

zornost' práci mezi echy.
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OSADA SV. JANA NEPOM. 

Nejmladsi ceskou katolickou obci v Clevelandu jest os ada sv. Jana Ne
pom., zalozena dne 2. cervna r. 1902. Ku stavbe osadnich budov zakoupeno 
bylo 7 stavenlst' na robu Fleet ave. a E. 50th., a 16. sr'Pna roku 1902. zapo
cato se stavbou lwstela a skoly, jez dokoncena byla 22. br-e'zna Toku 1903. Cela 
budova je stavena z cihel a skola umistena je nad kostelem. Fara vystavena 
tehoz roku v mesici dubnu; je ze dr-eva. 

Za kostel a skolu z3Jplatila osada $20,000 a za faru $3,000. 
K osade Masi se asi 400 ceskych rodin a do skoly chodi 500 ditek. Spol

ku v osade je 17; nejstarsim z nich je spolek sv. J osefa, zaI. 23. Ie dna roku 1898. 

Duchovnim spravcem osady sv. Jana Nepom'll'ckeho je P. FrantiSek J. 
Hroch. Tento narodil se 13. zaH r. 1864. v Kr3JIO've Lhote 11- Pisku a pribyv 
r. 1870. se svymi rodici do Clevelandu, vstoU'pil r. 1885. do tamniho seminar-e. 
Vysvecen byl na kneze dne 21. prosince roku 1889.; po te byl ustanoven ducho
vnim spravcem v South Thompson, v Ohio. Deset let 'Pusobil v kato!. osadach 
v Port Clinton a v Marblehead. V duchovni Slprave vypomaha. P. Fr. Hrochovi 
assistent P. Fr. J. Faflik. 

Krome podpllrnych spolku, jez nalezeji k Jednotam katolickym, maji 
cesti katoHci v Clevelandu tez sve ochotnicke, pevecke sbory a mladenecke a 
panenske spolky. 

----0----

OSADY CESKO-EV ANGELICKE. 

Vedle peti ceskych osad katolickych jsou take v Clevelandu ceske obce 
evangelicke, z nichz nejstarsi je kongregacni "Betlemska Kfest'anska bratrska. 
cirkev," zalozena americkym kongregacnim pastorem, Henrym Albertem Schauf
lerem. Pocatky teto cirkve jsou dosti zajima ve. 

J ak jiz driYe bylo uvedeno, vypnkly pro yec katolickon skocUive boure 
v osade SY. Prokopa. Nepokoje ty trvaly nejakir cas a skoncily tim, ze biskup 
dal v osade te zavfit kostel, faru a skol'U, odvolal kneze a po osmnact mesicu 
zllstala osada osirelou. 

Y dobe tech to osadnich neblahych sporll pribyl do Clevelandu americky 
kongregacni pastor Henry Albert Schaufler. Znal poneknd cesky hovor-it a tu 
zacal mezi nespokojenymi Gechy pracovat. .J eho pficinenim a prispenim ameri
ckeho pastora Charlesa Ferry Collinse, kazatele Plymonthske kongregacni cir
kve, svolana schllze vsech kongregacnich cirkvi ve meste Clevclanlll1 Tla dt'n 25. 
cervna r. 1883., v niz usneseno, zahajit missie kongregacni cirkve mezi Cechy. 

Dozor nad ceskou missii sveren zvJ{Lstnimu vyborn, zvanemu "Bohemian 
l\Iission Board," ktery scstaval z jednoho elena kazde kongregacoi cirkve v 
Clevelandu, a 'Pastor Schaufler nstanoven, aby venoval vsechen svuj cas a po
zornost' praci mezi Cechy. 
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Zaátkem roku 1884. zakoupili amerití kongregacionalisté místo na rohu

Broadway a Fowler ulice, na nmž vystavli téhož roku kostel Betlémský, Dne

1. ledna r. 1885. byl pak svému úelu odevzdán.

Kostel stojí ve stedu nejvtší osady eské. Dva tverce severn jest

"Národní sí," a asi pl míle stejným smrem a tvr míle na jih jsou eské ka-

tolické kostely. Místo a stavba kostela stála 8.000 dollar.

Avšak než došlo ke skutenému založení církve, uplynuly ti roky. Te-

prve 28. bezna roku 1888. schze kongreganích církví clevelandských pehlédla

jednání, zízení, vyznání víry a smlouvy církevní, potvrdila eskou církev a do

bratrství ji pijala.—Jaké to divné jednání odpadlých ech ! V kongreganí

církvi mlky všemu se podrobili, cizinc poslouchali, ale svými krajany, du-

chovními správci, pohrdli

!

Z 56 osob, které se tehdy k církvi pihlásily, byl 41 Cech, 1 Polka a 14

Amerian, jichž poet vzrostl do r. 1901. na 178 osob.

Pastor této církve, Henry Albert Schaufler, narodil se v Caihrad v Tu-

recku dne 4. záí r. 1837. Jeho otec, W. G. Schaufler, byl jedním z prvních mis-

sioná, vyslaných americkým missijním výborem do Turecka, kde skoro celý

svj život strávil, a mladý Schaufler záhy se rozhodl státi se také missionáem.

Za doby krimské války roznášel bible a traktáty mezi anglickým a fran-

couzským vojskem. Jelikož znal nkolik jazyk, stal se tlumoníkem ruským
zajatcm a dostal se až do Anglie a potom do Ameriky, kdež studoval a rzných
ústavech. Dokoniv svá studia r. 1862. poslán byl do Turecka, kde oddal se

práci missijní a setrval tam až do roku 1870. Toho roku vrátil se do Spoj. Stát.

Roku 1872. poslán byl do Rakouska. Nejdíve usadil se v echách, po té

r. 1874. odsthoval se do Brna na Moravu. Roku 1882. pibyl pak do Clevelandu

a následujícího roku byl ustanoven superintendentem eské kongreganí církve.

Až do roku 1899. byl starším kazatelem Betlémské eírkve, ale toho roku, ná-

sledkem jiných missijních prací, vzdal se svého úadu a svil eské oddlení pa-

storovi Janu Prchovi a anglické Fr. W. Whitlockovi. Pastor Jan Prcha na-

rodil se v Ježovech v okresu peštickém v kraji plzeském, dne 10. záí roku
1864. Studoval v Oberlin ve státu Ohio. Ordinován byl v íjnu r. 1891.

Pi kostele tom jest spolek "Kesanské Snahy," jak eský tak anglický

a ženský spolek "Lydia."

Ješt jedna eská kongreganí církev je na západní stran msta Cleve-

landu, kde jest též veliká osada eská.

Založena byla také' ipaštotetnSchauflerém, jenž získal mezi americkými
souvrci pátely, kteí postavili kongreganím echm kapli dne 10. ervence
r. 1887., jež má jméno "C\TÍllská kaple" a stojí na Sheldon avenue, ve stedu
západní eské osady. Jejím prvním kazatelem byl pastor Jan Miisil, jenž se na-

rodil dne 14. dubna roku 1858. v Lipnici u Daic na Morav a stal se v Americe
pastorem dne 30. íjna roku 1888. Sbor ten jest však velmi slabý a jest dosud
filiálním sborem "Betlémské kesanské bratrské církve" v Clevelandu.

Kazatelskou stanici má pak ješt eská kongreganí 'církev na rohu vý-

chodní Madison avenue a Quincy ulice, kde stojí kongreganí kostel anglický.

Poslední dobou pastor Schaufler tam kázal každou druhou nedli.
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Zacatkem roku 1884. zakoupili americti kon~egacionaliste misto na rohu 
Broadway a Fowler ulice, na nemz vystaveli tehoz roku kostel BetlemskY. Dne 
1. ledna r. 1885. byl pak svemu uceluodevzdan. 

Kostel stoji v~ stfedu nej~etsi osady ceske. Dva ctverce severne jest 
"Narodni sin," a asi pul mile stejnym smerem a ctvrt' mile na jih jsou ceske ka
tollcke kostely. ~fisto a 'sta vba kostela stala 8.000 doUam. 

Avsak nez doslo ke skritecnemu zaloz'eni cirkve, uplyuuly tfi roky. Te
prve 28. brezna roku 1888. schiize kongregacnich cirkvi clevelandskych pfehledla 
jednani, 'zrizeni, vyznani viry a smlouvy cirkevni, potvrdHa ceskou cirkev a do 
bratrstvi ji prijala.-Jake to divne jednani odpadlych Cechu ! V kongregacni 
cirkvi mIcky vsemu se 1Jodrobili, cizincll 'poslouchali, ale svymi krajany, du-
chovnimi spravci, pohrdli! . 

Z 56 osob, kteTe se tehdy k cirkvi pfihlasily, byl 41 Cech, 1 Polka a 14 
Americanu, jichz pocet vzrostl do r. 1901. na 178 osob. • 

Pastor teto cirkve, Henry Albert Schaufler, narodil} se v Carihrade v Tu
recku clne 4. zaN r. 1837. Jeho otec, W. G. Schaufler, byl jednim z prvnich mis
sionafu, ''Yslanych americkym missijnim vyborem do Turecka, kde, skoro cely 
svtij zivot stravil, a mlady .schaufler zahy se rozhodl stati se take missionafem. 

Za doby krimske valky roznasel bible a t,raktaty mezi anglickym a fran
couzskyni vojskem. Jelikozznal nekolik jazyku, stal se tlumocnikem ruskym 
zajatcum a dostal se az do Anglie a potom do Am~riky, kdez studoval na rUznych 
ustavech. Dokonciv sva studia r. 1862. poslan byl do 'Turecka, kde oddal se 
praci missijni a set'rval tam az do roku 1870. Toho roku vratil se do Spoj. Statu. 

Roku 1872. poslan byl do Rakouska. N ejdfive usadil s'e v Cechach,po te 
r. 1874. odstetloval se do Brna na :Moravu. Roku 1882. pribyl pak do Clevelandu 
a nasleclujiciho roku byl ustanoven superintendentem ceske kongregacni cirkve. 
Az dQ roku 1899. byl starsim kazatelem Betlemske cirkve, ale toho roku, na
sledkem jinych missijnich praci, vzdal se sveho ufadu a svefil ceske oddeleni pa
storovi Janu Priichovi a allglicke Fr. W. Whitlockovi. Pastor Jan Prucha na
rodil se v Jezovech v okresu 'prestickem v kraji plzellskem, dne 10. zafi roku 
1864. Studoval v Oberline v~ statu Ohio. Ordinovan byf v fijnu r. ~891. 

PE kostele tom jest spolek "Krest'anske Snahy," jak cesky tak anglicky 
a zensky spolek "Lydia." 

Jeste jedna ceska kongregacni cirkev je na zapadni strane mesta Cleve
landu, kde jest tez velika osada ceska. 

Zalozena byla take, 'Pasto~eh1. Scha~flerem; jeni ~ziskal mezi americkymi 
souverci prately, ktefi posta viIi kongregacnim Cechum kapli dne 10. cervence 
r. 1887., jez rna jmeno "Cyrillskakaple" a stoji na Sheldon avenue, ve stfedu 
zapadni cesk~ osady. J ejim prvnim kazatelem byl pastor Jan Musil, jenz se na
rodil dne 14 .. dubna roku .1858. v Lipnici u Dacic na l\Iorave a stal se v Americe 
pastorem clne 30. fijna rokn 1888. Sbor ten jest vsak velmi slaby a jest dosud 
fHialnim sborem "Betlemske krest'anske bratrske cirkve" v Clevelandu. 

Kazatelskou stanici m'a 'pak jeste ceska kongregacni 'cirk,ev na rohu vy
chodn! l\ladison avenue .a Quincy ulice, kde stoji kongregacn(kostel anglickY. 
Posledni doboupastor Schaufle,r tam kazal kazdou druhou nedeli. 



720 Djiny echv Amerických.

Ješt dv jiné protestantské denominace v Clevelandu mají eské missie,

a to esko-moravskou evangelickou reformovanou <nrkev, založenou r. 1897.,

která má svj vlastní malý kostel na ulici Tod. Tento byl vysvcen dne 5. listo-

padu roku 1899. Káže v nm pastor Ant. Korbel (narodil se 5. ledna roku 1855.

v Sobtuchách u Chrudimi, kde studoval gymnasium; bohosloví studoval ve

Vídni a v Basileji. Do Ameriky pijel roku 1888. a byl r. 1889. ordinován).

Konen je tam ješt eská-Broadwayská methodástsko-episkopální cír-

kev, založená r. 1889., jež má pouze asi 35 len; kostela svého dosud nemá.

První eský hostinec v Clevelandu zaídil r. 1854. Jan Havlíek z Varva-

žova u Písku, na ulici Forest a Burwell.

Následujícího roku zaal obchod se smíšeným zbožím Martin Krejí na

rohu ulic Croton a Forest, který se za nedlouho stal stediskem všech eských
pristhovak.—

•

Poátky prvých osadník byly smutné a krušné. Museli se podvoliti

mnohé práci, kterou by byli v Cechách jist nedlali. asy byly tehdy špatné a

mzdy prabídné.

Obyejný dlník vydlal sotva 75 cent denn a nejlepší 1 dollar 50 cent.

Maso bylo ovšem laciné (platily se 2 až 3 centy za jednu libru), taktéž díví a

byt, ale mouka, brambory a jiné potraviny byly velice drahé. Za sud mouky
platilo se až 18 dollar ! Pozdji však nastaly lepší asy, a lovk pracovitý a

spoivý mohl nco penz pro budoucnost' uložiti. Roku 1860. a 1861. vystou-

pila mzda obyejného dlníka až na 4 dollary ,a emeslníci, zvlášt krejí, tesai

a zedníci byli velmi dobe placeni. Pohíchu však málo který z prvých ech
ml ducha podnikavého a prozíravého. Jinak mohli býti dnes bohati, neb po-

zemky byly tehdy velice laciné.

Oeské spolky v Clevelandu.

Nejstarším zábavným spolkem eským v Clevelandu byla "Slovanská Lí-

pa," založena dne 11. kvtna r. 1862. v místnosti Martina Krejího.

V dob té umístna byla "Slovanská Lípa" v soukromé eské síni na rohu

ulic Orange a Belmont. Roku 1868. pesthována byla do sín Václava Havlí-

ka, í.slo 101. Croton ulice, kde postavila jevišt, a ochotnictvo její obas po-

ádalo divadlo. Dne 25. února r. 1866. ustavil se u "Slovanské Lípy" dramati-

cký odbor "Perun," který se ale již v následujícím roce následkem vzniklých

tenic jako samostatný sbor od ní oddlil, naež "Slovanská Lípa" sestavila té-

hož roku opt nový dramatický spolek "Budivoj."

Dne 29. kvtna roku 1871. otevela "Slovanská Lípa" svoji vlastní sí,

budovu cihlovou a prostrannou, na rohu ulic Croton a ase Ave., jež stála pres

12.000 dollar, a za týden po slavnostním otevení noVé dvorany, dáváno v ní

divadelní pedstavení "Korutané v echách."

720 .Dejiny Gechuv Americkych. 

J este dye jine protestantske denominace v CIevelandu maji ceske missie, 
a to Cesko-moravskou evangeliekou reformovanou cirkev, zalozenou r. 1897., 
ktera rna svuj vlastni maly kostel na ulici Tod. Tento byl vysvecen dne 5. listo
padu roku 1899. Kaze v nem pastor Ant. Korbel (narodil se 5. ledna roku 1855. 
v Sobetuchach u Chrudimi, kde studoval gymnasium; bohoslovl studoval ve 
Vidni a v Basileji. Do Ameriky prijel roku 1888. a byl r. 1889. ordinovan). 

Konecne je tam jeste Ceslci.-Broadwaysk8. methodistsko-episkop3.lni eir
key, zalozena r. 1889., jez rna pouze asi 35 clenu; kostela sveho dosud nerna. 

----01----

Prvnl cesky hostinec v Clevelandn zafidil r. 1854. Jan Havlicek z Varva-
zova u Pisku, na ulici Forest a Burwell. . 

• Nasledujiciho roku zacal obchod se smisenym zbozim Martin Krejci na 
rohn nlic Croton a Forest, ktery se za nedlouho stal strediskem vsech ceskych 
pristehoval<!ll.-

Pocatky prvych osadniku byly smutne a krusne. l\1:useli se podvoliti 
rnnohe praci, kterou by byli v Cechach jiste nedelali. Casy byly tehdy spatne a 
mzdy prabidne. 

Obycejny delnik vydeIal sotva 75 centu denne a nejlepsi 1 dollar 50 centll. 
l\faso byl0 ovsem lacine (platily se 2 az 3 centy za jednu libru), taktez dfivi a 
byt, ale mouka, brambory a jine potraviny byly velice drahe. Za sud mouky 
platilo se az 18 dollarll! Pozdeji vsak nastaly lepSi easy, a clovek pracovity a 
s'porivy mohl neco penez pro budoucnost' uloziti. Roku 1860. a 1861. vystou
pila rnzda obycejneho delnika az na 4 dollary ,a remeslni.ci, 'zvlaste krejci, tesari 
a zednici byli velmi dobre placeni. Pohfichu vsak maIo ktery z prvych Cechll 
mel ducha podnikaveho a proziraveho. Jinak mohli byti dnes bohati, neb po
zemky byly tehdy velice b'cine. 

----01----

<Jeske spolky v Clevelandu. 

Nejstarsim zabavnym spolkem ceskym v Clevelandu byla "Slovanska Ll
pa," zalozena dne 11. kvetna r. 1862. v mistnosti :Martina Krejciho. 

V dobe te umistena byla "Slovanska IJipa" v soukrome ceske sini na rohn 
ulic Orange a Belmont. Roku 1868. prestehovana byla do sine Vaclava Ravli
cka, cIslo 101. Croton ulice, kde 'Postavila jeviste, aochotni<!tvo jeji obcas 'P0-
raclalo divadlo. Dne 25. Unora T. 1866. ustavil se u "Slovanske Lipy" dramati
cky odbor "Perun," ktery se ale jiz v nasledujicim roce nasIedkem vzniklych 
Henic jako samostatny sbor. od ni oddelil,nacez "Slovanska Lipa" scstavila te
hoz roku opet novy dramaticky spolek "Budivoj." 

Dne 29. kv~tna roku 1871. otevrela "Slovanska Lipa" svoji vIastni sin, 
budovu cihlovou a prostrannou, na rohu ulic Croton a Case Ave., jez stala pres 
12.000 doHaru, a za tyden po slavnostnim otevreni noVe dvorany, davano v ni 
divadelni predstaveni "Korutane v Cechach." 
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Roku toho mla "Slovanská Lípa" 240 len. Nejstarší tento spolek v

Clevelandu netšil se však dlouhému životu, neb již poátkem roku 1877. roze-

šel se, ponechav sí viteli, od nhož ji koupil ech Frant. Šíeha, jemuž se

stala bemenem.
Píiny zániku onoho národního spolku hledati sluší v tom, že povstaly

v nm dv strany: jedna, tak eená "pokroilá" a druhá "konservativní." Tyto

vzájemn se potíraly, a tak to daleko došlo, že se lenové spolku ve schzích

prali. Konen poaly se ob strany souditi. Konec konc byl pak ten, že vt-

šina len odešla, a pozstalí lenové hledli zužitkovati, kde co mohli. Prodali

prapor, obrazy, divadelní šatnu i s knihovnou, vbec vše, co se prodati dalo.

První divadelní pedstavení, "Slovanskou Lipou" v Clevelandu uspoá-

dané, bylo dne 16. listopadu roku 1863. v požární stanici na Perry ulici, pod íze-

ním Josefa Václava Sýkory a to : "Rekrutýrka v Kocourkov" a "Vdova Bo-

brovská."

Tamtéž sehrány ješt: "Manžel bez ženy" a pak "Statek Lhota." tvrté
divadlo : "Tetika" a koncert provozováno v "National Halle," pozdji dávána

"Monika" a hned na to "Strakonický Dudák."

Roku 1867. ujal se editelství ochotník "Slovanské Lípy" Karel ermák,
rodilý z Berouna. Nástupcem jeho stal se Václav Rychlík, nar. v Kolín, a roku

1873. ustanoven za editele zbývajícího oehotnictva J. Aubrecht ze Zbirova u
Žebráka. Posledním editelem "Slovanské Lípy" byl pak Antonín Sícha, rodem

z Minkovic u Kralup.

Rok ped postavením budovy "Slovanské Lípy" postavil si od spolku to-

hoto (jak již díve bylo eeno) odstouplý dramatický odbor "Perun" svoji vlast-

ní budovu na Croton ulici a v síni "Peruna" až do roku 1886. postupn divadelní

pedstavení ídili tito krajané: Josef Václav Sýkora, dr. med. W. Prosek, který

v pítomné dob v San Pranciscu jest boháem, Jan Habenicht a Josef Hospod-

ský (nar. r. 1855. v Jistebnici u Tábora a vychován v Milevsku), jenž byl v e-
chách lenem divadelní spolenosti -Rottovy a pak Kramuelovy a r. 1879. pibyl

do Clevelandu. Byl pozdji novináem ve Wilber v Nebrasce. Krátký as byl

též editelem Ladislav V. apek, jenž pozdji napsal biografii prvního echa
v Americe "Hemana," kteréhožto spisku bylo jako pramene použito pro "Djiny
echv Amerických."

Když však v ervenci roku 1876. veškeren majetek spolku "Perun" pe-
šel do mstských rukou—msto totiž promnilo sí "Perun," kde za dívjších
let sousteovala se tém veškera eská spolenost', v hasiskou stanici—pe-
stalo se v "Perunu" hráti a spolek se^ rozpadl.

Mimo tji;o dva nejstarší zbankrotilé spolky clevelandské dlužno ješt se

zmíniti o ochotnickém sboru "Budivoji," který—jak jsm-e již uvedli—založen

byl roku 1867. po odstoupení "Peruna" od "Slovanské Lípy," jakožto její diva-

delní odbor. Když však nastaly tenice mezi "Budivojem" a "Slovanskou Li-

pou," dal se "Budivoj" r. 1874. jako samostatné družstvo úedn pot\'rditi a v

síni Václava Rychlíka poal divadelní pedstavení poádati.

Sbor tento, jakož i ochotnietvo "Thálie," (sbor "Thálie" zmnil pozdji
jméno "Thálie" v název "Luna," a pod tímto jménem posud trvá, akoliv již dlou-

hou dobu inn nevystupuje) které bylo založeno jako odbor "Peruna" roku
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Roku toho mela "Slovanska Lipa" 240 clenu. Nejstarsl tento spolek v 
Cievelandu netesil se vsak dlouhemu zivotu, neb jiz pocatkem roku 1877. roze
sel se; ponechav sill veriteli, od nehoz ji koupil Cech Frant. Sicha, jemuz se 
stala bremen em. 

Priciny zaniku onoho narodniho spolku hledati slusi v tom, ze povstaly 
v nem dye strany: jedna, tak recena "pokrocih1" a druha "konservativni." Tyto 
vzajemne se potlraly, a tak to daleko doslo, ze se clenove spolku ve schuzich 
prali. Konecne 'pocaly se obe strany souditi. Konec koncu byl pak ten, ze vet
sin a clenu odesla, a pozustali clenove hlcdeli zuzitkovati, kde co mohli. Prodali 
prapor, obrazy, divadelni satnu i s knihovnou, vubec vse, co se prodati dalo. 

Prvni divadelni predstaveni, "Slovanskou Lipou" v Clevelandu uspora
dane, bylo dne 16. listopadu roku 1863. v pozarni stanici na Perry ulici, pod flze
mm Josefa Vaclava S)'kory a to: "Rekrutyrka v Kocourkove" a "Vdova Bo
brovska." 

Tamtez sehrany jeste: "nlanzel bez zeny" a pak "Statek Lhota." Ctvrte 
divadlo: "Teticka" a koncert provozovano v "~ational Halle," pozdeji davana 
"l\Ionika" a hned na to "Strakonicky Dudak." 

Roku 1867. uja1 se reditelstvi ochotniku "Slovanske Lipy" Karel Cermak, 
rodily z Berouna. ~astupcem jeho stal se Vaclav Rychlik, nar. v Koline, a roku 
1873. ustanoven za reditele zbyvajiciho o~hotnictva J. Allbrecht ze Zbirova u 
Zebraka. Poslednim redite1em "Slovanske Lipy" by1 pak Antonin Sicha, rodem 
z l\Iinkovic u Kralup. 

Rok pred ·postavemm budovy "Slovanske Lipy" postavil si od spolku to
hoto (jak jiz drive bylo receno) odstouplfr dramaticky odbor "Perun" svoji v1ast
ni budovu na Croton ulici a v sini "Peruna" az do rokll 1886. postupne divade1ni 
predstaveni fldili tito krajane: Josef Vaclav Sykora, dr. med. W. Prosek, ktery 
v pritomne dobe v San FTanciscu jest bohacem, Jan Habenicht a Josef Hospod
sky (nar. r. 1855. v Jistebnici u Tabora a vychovan v l\Iilevsku), jenz byl v Ce
chach clenem divadelni spolecnosti .Rottovy a pak Kramuelovy a r. 1879. pribyl 
do Clevelandu. Byl pozdeji novinarem ve Wilber v Nebrasce. Kratky cas byl 
tez reditelem Ladislav V. Capek, jenz pozdeji napsal biografii prvniho Cecha 
v Americe "Hermana," kterehozto spisku bylo jako pramene pouzito pro "DEijiny 
Cechuv AmerickY~h." 

Kdyz vsak v cervenci roku 1876. veskeren majetek spolku "Perun" pre
sel do mestskych rukou-mesto totiz promenilo sin "Perun," kde za drivejsich 
let soustred'ova1a se temer veskera ceska spolecnost', v hasieskou stanici-pre
stalo se v "Perunn" hrati a spolek se. rozpadl. 

l\Iimo tyto dva nejstarsi zbankroti1e spolky cleve1andske dluzno jeste se 
zminiti·o ochotnickem sborn "Budivoji," kter)r-jak jsme jiz uvedli-zalozen 
byl roku 1867. po odstoupeni "Peruna" od "Slovanske Lipy," jakozto jeji diva
delni odbor. Kdyz vsak nasta1y trenice mezi "Budivojem" a "Slovanskou Li
pou," dal se "Budivoj" r. 1874. jako samostatne dTUistvo uredne potvrditi a v 
sini Vaclava Ry~hHka pocal divadelni predstaveni poradati. 

Sbor tento, jakoz i ochotnictvo "Thalie," (sbor "Thalie"zmenil pDzdeji 
jmeno "Thalie" v nazev "Luna," a pod timto jmenem posud trva, ackoliv jiz dlou
hou dobu cinne nevystupnje) ktere bylo zalozeno jako odbor "Peruna" roku 
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1870. uvádli na jevišt dobe volená a cenná díla, a oba sbory sestávaly z pil-

ných ochotník, z nichž nejzasloužilejšími jsou: již zvnlý Frant. Hoefner
(nar. r. 1842. v Rokycanech, pijel do Clevelandu r. 1868.) ; Jan Aubrecht, ro-
dem ze Zbirova u Žebráka

; zemelý Václav Rychlík z Kolína (Rychlík vysta-
vl divadelní budovu na Croton ulici, kterou po jeho skonu koupil Israelita
Samuel Halí za 2,677 dollar. Djiny "národních" síní clevelandských jsou v-
bec smutné.)

; Frant. Linek, (nar. r. 1852. ve Smetanové Lhot) ; Václav Šnaj-
dr, redaktor "Dennice Novovku"; Ant. Šícha, rodem z Minkovic u Kralup a
František Kysela, nar. 11. listopadu r. 1849. v Hemanovém Mstci, kde se ze-

Národní biu v Clevelandu, Ohio

mely již otec jeho, rodilý r. 1816.. v Humpolci, roku 1847. usadil. Roku 1868.

pibyl Fr. Kysela s otcem ^vým, také Františkem, do New Yorku, kde se nauil
doutníkáství. Jest nyní zámožným mužem v Cleveland.

Roku 1865. pibyl s rodii svými do Clevelandu Jos. Kužel (nar. r. 1864.

v Nevzících u Písku) ; roku 1866, bratí Vopaletí z Prahy a Lad. V, apek.
eský Cleveland má sice nkolik divadelních místností, z nichž však pou-

ze "Národní sí" jest majetkem spolkv; ostatní náležejí soukromým majitelm.
Katol. Cechové mají tam své vlastní divadelní osadní dvorany bu v budovách
školních nebo samostatn vvstavué.

7 __ 22 __________ !!...liiny Oechuv Americ,k_y,,-' c_h_o ________ _ 

1870. uvcideli na jeviste dobi"e volena a cenna dila, a oba sbory sestavaly 'z pil
ny-ch OChotlliku, z nichz nejzaslouzilejsimi jsou: jiz zvecnely Frant. Hoefner 
(nar. r. 184~. v Rokycanech, prije( ad Clevelandu r. 1868.) ; Jan Aubrecht, ro
dem ze Zbiro'ya u Zebraka; zeml'ely Vaclav Rychlik z Kolina (Rychlik vysta
vel divadelni budovn na Cr~ton ulici', kterou po jeho skonu. koupil Israelita 
Samuel Hall za 2,677 dollariL Dejiny "narodnieh" sini elevelandskyeh jsou vu
bee .sllntne.); Frant. ,Linek. (nar. r. 1852. ve Smetanove Lhote) ; Vaclav Snaj
dr, redaktor "Dennice Xoyovcku"; Ant. Sicha, roclem z :\Iinkovie u Kralup a 
Frantisek Kysela, nar. 11. li::;topac1n r. 1849. v Hermanovem l\festci, kde se ze-

\~':hodnr sfU \" Clevelandll, .Ohio. 
. . 

ml'elS' jiz otcc jeho, rodil)' r. 1816., v IIum·polci, roku 1847. usaclil. Roku 1868. 
pl'ibyl Fr. Kysela s otcem .svYlll, take Frantiskelll, do ~ew Yorku, kde se naucil 
doutnikar·stvl.. Jest llyni Z{UlloznS'lll lUllzem v Clcvclallde. 

Roku 186;). pribyl S rotlicis\'S'mi do Clevelandu Jos. Ktdcl (nar. r. 1864. 
y Xevezicich u Pisku); roku 1866 .. bratH Vopalecti z Pl'ahy a Lad. V. Capek. 

Cesk<' Clc\'eland m[L sice llekolik .clivadel1l1ch m1stnost1, z nichz vsak pou
ze "Narodnf siii" jest majetkcll1 spolkiiY; ostatni nftlczeji soukromym majitelumo 
Katol. Cechove maji tam sve dastni divaclelni osadni clvorany bud' v budovach 
skolnich llebo S~UllOStatne vystavene. 
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Podnt ku stavb eské "Národní Sín" dán patronátem eských svobo-

domyslných škol v Clevelandu, resp. ády jednoty C. S. P. S. eské svobodo-

myslné nedlní školy, pro nž nebylo lze nalézti vhodného a stálého místa, za-

krovaly ím dále tím více, takže strana svobodomyslná mla opodstatnné oba-

vy, že školy ty zaniknou úpln. Bylo to zejména v letech 1887. a 1888., kdy ná-

rodn nesnášenlivá školní rada msta Clevelandu odepela v obecných angli-

ckých školách místeka pro eskou nedlní školu, a patronát nevdl si v té

vci rady. Ve schzích ád . S. P. S. rokováno o záležitosti té ile a neúnav-

n agitováno pro stavbu eské národní sín, v níž by bylo dosti místa pro eské
nedlní školy, a která by zárove vyhovovala všem potebám života spolkové-

ho a spoleenského. Proto byl roku 1889. zakoupen pozemek, nalézající se na

rohu Broadway ul. a Mead ave. za 6,700 dollar, na nmž mla býti vystavna
"Národní sí,"

Nadšení pro tu vc bylo zvlášt v letech devadesátých veliké, takže bylo

pikroeno ku stavb, jež dokonena byla v záí r. 1897. "Národní sí" je p-
kná típatrová budova z cihel a je ozdobou široké ulice Broadway. Vnitek

je nádhern upraven. Jest v ní též divadelní sí v druhém poschodí a uírny
pro mládež, vše modern a prakticky zaízeno. Celá budova stála asi 35,000

dollar.

Avšak nejen divadlu, ale i zpvu a tlocviku vnovali clevelandští Ce-

chové již v létech šedesátých své síly. Tak založen byl roku 1867. v msíci er-

vnu pvecký sbor "Lumír," který r. 1892. v síni Václava Rychlíka slavil své

25-leté jubileum. Ku konci téhož roku však, následkem neblahého nedohodnutí

se len, rozdlil se "Lumír" na dva tábor}', z nichž jeden zstal ve staré míst-

nosti, druhý pak se pesídlil jinam. Nyní živoí oba sbory. Krom "Lumíra"

založen byl ješt r. 1867. jako odbor spolku "Peruna" pvecký sbor "Zvona,"

který však bhem doby zanikl. Bylo a jest sice v Clevelandu ješt nkolik svo-

bodomyslných pveckých sbor, kterým sé však dobe nedaí.

Také r. 1867. povstal v Clevelandu "Tlocviný sbor Sokol," jako odbor

spolku "Perun."

Na poátku cvieny jen prostocviky a to v soukromé tlocvin, až tepr-

ve r. 1870., když se "Sokol" pisthoval do místností "Peruna" a najal si nmé-.
ckého cviitele, poal prospívati. Pozdji zmnil své jméno v "Sokol Cleveland-

ský"; zanikl však 24. dubna r. 1888.

Pozdji utvoily se ti mužské a dva ženské sokolské sbory a to : "Tlo-
cviná Jednota Sokol ech," "Tlocviná Jednota Sokol Nová Vlast' " a "Sokol

Cleveland." Dámské sbory sokolské bylv : "Renata Tyršova" a "Anna Náprst-

ková."

"Sokol Cech" byl založen dne 2. listopadu r. 1875. ve dvoran "Slovanské

Lípy." Sbor tento vystavl si roku 1892. svoji tlocvinu na Smith ave. za 8

tisíc dollar. ítal 150 len ; cvi. 30.

"Tlocviná Jednota Sokol Nová Vlast' " byla založena 19. února r. 1893.

a postavila si svoji tlocvinu na rohu ulic Sakett a Louis (na západní stran).

Mla 40 len.
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Podnet ku stavbe ceske "Narodni Sine" d{m patronatem ceskS'ch svobo
domyslnych skol v Clevelandu, resp. rady jednoty C. S. P. S. Geske svobodo
myslne nedelni skoly, pro nez nebylo he nalezti vhodneho a stalellO mista, za
krnovaly elm dale tim vIce, takze strana svobodornyslml m'ela opodstatnene oba
V~', ze skoly ty zaniknou Uplne. Bylo to zejrnena V letcch 1887. a 1888., kdy na
rodne nesmlsenliva skolni rada mesta Clevelandu odepre!la V obecnych angli
ekyeh skohich mistecka pro ceskou nedelni skolu, a ' patronat nevedel si v te 
veci rady. Ve schuzich fadu G. S. P. S. rokov{mo 0 zalezitosti te cile a neunav
ne agitovano pro sta vbu ceske mlrodni sine, V niz by bylo dosti mista pro ceske 
Lledelnl skoly, a ktera by zaroven vyhovovala vsem potrebam zivota spolkove
ho a spolecenskeho. Proto byl roku 1889. zakoupen pozemek, nalezajici se na 
rohu Broadway u1. a l\fead aye. za 6,700 dollaru, na nelHZ mela b),ti vystavena 
"Narodni sin." 

Nadseni pro tu vee bylo zvlaste v letech devadesatych velike, takze bylo 
prikroceno ku stavbe, jez dokoncena byla v zaH r. 1897. "Narodni sin" je pe
kna tHpatrova budova z cihel a je ozdobou siroke ulice Broadwa~r. Vnitfek 
je nadherne upraven. Jest Y nl tez divadelni sill v druhem poschodi a U'eirny 
pro mhldez, vse moderne a prakticky zafizeno. Cehl budova staJa asi 35,000 
doHaru. 

Avsak nejen divadlu, ale i zpevu a telocyiku venovali elevelandsti Ge
chove jiz v letech sedesatych sve sHy. 'Tak zalozen byl roku 1867. v mesici cer
Vnu pevecky sbor "Lumlr," ktery r. 1892. v sini Vaclava Ryehlika slavil sve 
25-lete jubileum. Ku konei tehoz rokn vsak, ne:lsledkem neblaheho nedohodnuti 
se clenu, To'zdelil. se;' "Lumir" na dva tabory, z niGhZ jeden z11stal 've stare, mist
nosti, druhy pak se presiellil jinam. ~yni zivofi oba sbory. Krome "Lumira" 
zalozen byl jeste r. 1867. jako odbor spol1\:u "Peruna"peveckf shor "Zvonar," 
ktery vsak behem doby zanik1. Bylo a jest sice v Clevelaneln jeste nekolik svo
bodomyslnych peveckych sboru, kterS'm se vsak dobre nedafi. 

Take r. 1867. povsta] v Clevelandu "TeIocvicny shor Sokol," jako odbor 
spolku "Perun." 

Na pocatku cviceny jen prostocv'iky <;l to v sonkrome telocvicn~, az tepr
ve r. 1870., kdyz se "Sokol" pristehoval do mistnosti "Penma" a najaJ si neme
ckeho cvicitele, pocal prospivati. Pozdeji zmenil sve jmeno v "Sokol Cleveland
skY"; zanikl vsak 24. dubna r. 1888. 

Pozdeji utvorily se Hi muzske a dva zenskc sokolske sbory a to: "Telo
cvicna Jednota Sokol Cech," "Telocvicna Jednota Sokol Nova Vlast'" a "Sokol 
Cleveland." Damske sbory sokolske byly: "Renata Tyrlova" a "Anna Naprst
kova." 

"Sokol Cech" byl zalozen. dne 2. listopadu r. 1875. ve dYorane "Slovanske 
Lipy." Sbor tento vystavel si roku 1892. svoji telocvicnu na Smith ave. za 8 
tisic dollarl1. GHal 150 clenu; cvic. 30. 

"Telocvicna Jednota Sokol Nova Vlast' " byla zalozena 19. {mora r. 1893. 
a postaviJa si svoji telocvicnu na rohu ulic Sakett a Louis (na zapadni strane). 
Mela 40 clenu. 
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"Sokol Cleveland" založen ve východní ásti msta r. 1895., má též tlo-

cvinu na rohu ulic Central a Plymouth. Ml 70 len; cvi. 20.

"Sbor Sokolek Renata Tyršova," byl založen 19. února r. 1893. a

"Sbor Sokolek Anna Náprstková," založen 4. ervna r. 1894.

Co se eských podprných spolk týe, jest jich v Clevelandu až nadby-

tené množství.

Tak jest tam 19 ád (. S. P. S.) "esko-Slovanských Podporujících

Spolk" a to: Rád "Svornost'," (založený 26. ledna r. 1870. a uvedený do Jedno-

ty 8. bezna téhož roku) ; "Žižka," (založený v ervenci r. 1873^. a uvedený do

Jednoty 1. ledna r. 1876.) ; "Lidumil" (uvedený 30. ervna roku 1877.) ; "Pe-
mysl" (uvedený 18. ervna roku 1877.) ; "Bratí v kruhu" (založený 3. bezna
r. 1877. a uvedený do Jed. 9. záí téhož roku) ; "Budivoj" (jenž byl díve ochot-

nickým sborem; uveden byl do Jednoty 16. listopadu roku 1879.) ; "Jan Kol-

lár" (uveden 15. února r. 1880.) ; "Vítzslav Hálek" (uveden 19. dubna r.

1880.) ; "Petr Chelický" (uveden 5. února roku 1881.) ; "Betislav I." (jenž

se utvoil z nespokojených len spolku "Svornosti Katolické" ; byl uveden do

Jednoty . S. P. 'S. 5. srpna r. 1883.) ; "eští Bratí" (uveden 16. bezna roku
1885.) ; "Sión" (založen 3. srpna r. 1883. a uveden do Jednoty 4. ervence r.

1884.) j "echomír" (uveden 17. ervna roku 1885.) ; "Pravdomil" (uveden 8.

bezna roku 1886.) ; "Žižkv Me" (uveden 15. ervence r. 1888.) ; "Žižkv Tá-

bor" (uveden 19. listopadu roku 1894.) ; "Fr. Palacký," "echoslovan" a "Pro-

buzenci."—Velkoád státu Ohio . S. P. S. založen v Clevelandu dne 9. bezna
r. 1870.

Znan silným tlesem jest v Clevelandu též "esko-Slovanská Bratrská

Podporující Jednota" (. S. B. P. J.). Založena byla odstouplými leny "I.

ímsko-Katolické Ústední Jednoty," ze spolk: sv. Josefa, sv. Václava a sv.

Víta. Píinou vystoupení tchto tí silných katol. spolk ze svazku I. eské
. Katol. Ú. Jednoty byly osadní boue. Jednota tato má pes 2,000 len
s 58 ísly.

V Clevelandu patí k . S. B. P. J. tyto ády:

ád "Josefa," ád "Víta," spolek "Rytí Václava II.," ád "Jana Ktite-
le," ád "echoslovan," ád "elakovský," ád "Vlastimil," ád "Stanislav," ád
"Blaník," ád "eský Lev," ád "Jan Amos Komenský," ád "Jan Hus," ád
"Cleveland," ád "Zlatá Praha," ád "Táborité," ád "Jeroným Pražský," ád
"Dalibor," ád "Vojta Náprstek" a t. d.

V Clevelandu byla také založena eská katol. samostatná jednota, a to:

"esko-Slovanská ímsko-Katolická Podporující Jednota v Clevelandu" i
"Katolická Jednota Clevelandská," kterou tam založily dne 1. ervence r. 1899.

s "I. Ú. K. K. Jednotou" nespokojené spo'lky clevelandské. Jednota ta má zna-
ný poet spolk v esko-katol. clevelandských osadách, z nichž jsme nkteré
uvedli pi vypsání djin eských katol. osad tamtéž.
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"Sokol Cleveland" zalozen ve vychodni casti rnesta r. 1895., ma tez telo
cvienu na rohu ulie Central a Plymouth. Mel 70 clenu; evic. 20. 

"Sbor Sokolek Renata Tyrlova," byl zalozen 19. unora r. 1893. a 

"Sbor Sokolek Anna Naprstkova," zalozen 4. cervna r. 1894. - -

----0----

Co se ceskjch podpurnych spolkU tyee, jest jich v Clevelandu az nadby-
teene mnozstvl. . 

Tak jest tam 19 raCHl (C. S. P. S.) "'Cesko-Slovanskych Podpornjicich 
SpolkU" a to: Had "Svornost'," (zalozeny 26. lec1na r. 1870. a uvedeny do Jedno
ty 8. bfezna tehoz 'roku); "Zizka," (zalozeny v cervenci r. 1873; a uvedeny do 
Jednoty 1. ledna r. 1876.); "Lidumil" (uvedeny 30. cervna roku '1877.); "Pre
roysl" (uvedeny 18. cervna roku 1877.); "BratH v kruhu" (zalozeny 3. bre'zna 
r. 1877. a uvedeny do Jed. 9. zarI tehoz roku); "Budivoj" (jenz byl dHve ochot
nickym sborem; uveden byl do Jednoty 16. listopadu roku 1879.); "Jan Kol
lar" (uveden 15. un ora r. 1880.); "Vitezslav HaIek" (uveden 19. dubna r. 
1880.); "Petr Chelcickf' (uveden 5. unora roku 1881.); "Bretislav I." (jenz 
se utvoril z nespokojenych clenu spolku "Svornosti Katolicke"; byl uveden do 
Jednoty C. S. P. S. 5. srpna r. 1883.); "Cest! Bratfi" (uveden 16. brezna roku 
1885.); "Sion" (zalozen 3. srpna r. 1883. a uveden do Jednoty 4. cervence r. 
1884.)..i "C.echomir" (uveden 17. cervna roku 1885.); "Pravdomil" (uveden 8. 
brezna roku 1886.); "Zizkuv 1\1ec" (uveden 15. cervence r. 1888.); "Zizkuv Ta
bor" (uveden 19. listopadu roku 1894.); "Fr. Palacky," "Cechoslovan" a "Pro
buzenci."-Velkorad statu Ohio C. S. P. S. zalozen v Clevelandu dne 9. bfezna 
r. 1870. 

Znacne silnyni telesem jest v Clevelandu tez "Cesko-Slovansk3. Bratrsk.8. 
Podporujici Jednota" (C. S. B. P. J.). Zalozena byla odstouplyrni cleny "I. 
RimskO-Katolicke Ustredni Jednoty," ze spolkil: sv. Josefa, sv. Vaclava a sv. 
Vita. Pflcinou vystoupeni techto tH silnych kato!. spolku ze svazku I. Ceske 
R. Kato!. U. Jednoty byly osadni boufe. Jednota tato rna pres 2,000 clemi 
s 58 cisly. 

V Clevelandu patfi k C. S. B. P. J. tyto rady: 
Had "Jose£a," rad "Vita," spolek "Rytifu Vaclava II.," rad "Jan a Kftite

Ie," fad "Cechoslovan," fad "Celakovsky," bid "Vlastimil," fad "Stanislav," rad 
"Blanik,:' fiid "Cesky Lev," rad "Jan Amos Komensky," fad "Jan Hus," rad 
"Cleveland," fad "Z1ata. Praha," fad "Taborite," rad "Jeronym Praisky," rad 
"Dalibor," rad "Vojta Na.prstek" a t. d. 

V Cleve1andu byla take zalozena ceska kato!. samostatna jednota, a to: 
"Cesko-Slovansk8. Rimsko-Ka~oliclci. Podporujici Jednota v Clevelandu" CL 
"Katolicka Jednota Clevelandska," kterou tam zalozily dne 1. cervence r. 1899. 
B "I. U. R. K. Jednotou" nespokoj('ne spdlky clevelandske. Jcdnota ta rna znac
ny pocet spolkii. v cesko-kato!. clevclandskych osac1ach, z nichi jsrne nektere 
uvedli pri vypsani dejin ceskych kato!. osad tarn'tez. 
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Veliký poet ech druží se pak ješt ku spolkm jinonárodním tajným,

o nichž však nechceme se ani zmiovati. V Clevelandu jest dosud "Klub Ame-
rické Matice pro školy v cechách," uvedený v život 5. prosince r. 1886. Pro

nedostatené nadšení a chabý zájem na vci té, klub tento již jen živoí. Totéž

platí o "tenáském sboru," jenž byl založen v dubnu r. 1873. v místnosti V.

Rychlíka.

Spolkm, nesoucím se za cílem vznešenjším, než je pouhý dollar, v Ame-
rice málokdy se dailo.

Dne 26. prosince roku 1880. založen byl "Katolický tenáský spolek sv.

AugTistina," jenž má knihovnu za 1000 dollar a postupn do ní knihy dáJe za-

kupuje.

V kvtnu r. 1885. založen nový vzdlávací spolek "Karel Havlíek Bo-

rovský," jenž má knihovnu za 600 dollar.

Rovnž "Jednota eských Dam" (J. . D.) je v Clevelandu siln zastou-

pena. Jednota tato založena byla v Olevelandu a sice dne 25. záí roku 1870.

Ženy esko-americké poznaly, že krom svého psobení u rodinného

krbu, mohou též prospívati na poli spoleenském a spolkovém, a že se mohou
postaviti v té píin na úrove s muži.

Podnt k založení Jednoty této daly pí. Karolina Rychlíková a pí. Fran-

tiška Franke, jež svolaly schzi, ve které založen první dámteký sbor pod jménem
"Libuše."

Dne 9. ervna r. 1878. založen pak druhý ženský sbor ve mst Cleve-

landu pod jménem "Ladislava." Sbor "Libuše" dostal íslo I., sbor "Ladislava"

íslo II.

Jednota pijímala ženy a dívky ei eské schopné od 18. do 45. rok
stáí, úpln zdravé, dobrých mrav, bez rozdílu náboženství, a ustanovila na sje-

zdu, konaném v Chicagu r. 1882., že po smrti lenkyn obdrží oprávnní ddico-

vé úmrtní ástku v obnosu 250 dollar, která se v 60 dnech pozstalým vyplatí.

V pípadu nemoci obdrží údkyn od svého ísla týdenní podporu. Zápisné ku
sboru má obnášeti dva dollary.

Hlavní ízení "Jednoty eských Dam" sveno ústednímu výboru jako

nejvyšší zákonodárné moci a v každém státu, kde sbory založeny, ustanoven

státní velkovýbor.

Tetí sjezd bj^l odbýván roku 1886. v St. Louis, na kterém již bylo za-

stoupeno 31 sbor. Na sjezdu tomto zvýšena úmrtní podpora na 300 dollar.

tvrtý sjezd Jednot}' v New Yorku (r. 1890.) zvýšil pak úmrtní ástku na 400

dollar.

Roku 1901. mla Jednota 111 sbor a 9,638 údky; úmrtní ástka této

Jednoty byla 500 dollar dle rozpotu ode všech údky složená.

Na sjezdu, konaném v ervenci r. 1902. v Chicagu, bylo úmrtí zvýšeno

na 600 dollar.

Orgánem Jednoty, jímž byla až do té doby "Dennice Novovku" v Cleve-

landu, staly se "Ženské Listy" v Chicagu. Jednota mla roku 1906. pes 14,000

lenky. V Clevelandu m^á asi 17 ísel.
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Veliky pocet Cechu druzi se pak jeste ku spolkum jinonarodnim tajnfm, 
o niehz vsak nechceme se ani zmiiiovati. V CIeveIandu jest dosud "Klub Arne
ricke Matice pro skoly v Cech8.ch," uveden:f v zivot 5. prosince r. 1886. Pro 
nedostatecne nadseni a chaby zajem na veci te, klub tento jiz jen zivoH. Totez 
plat! 0 "Ctenarskem sboru," jenz byJ zalozen v dubnu r. 1873. v m~tnosti V. 
Rychlika. . 

Spolkum, nesoucim se za cHem vznesenejslm, nez je pouhy dollar, v Arne
rice m810kdy se darilo. 

Dne 26. prosince roku 1880. zalozen byl "Katolickj cte,n8iskj spolek sv. 
Augustina," jenz ma knihovnu za 1000 dollaru a postupne do ni knihy daile za
kupuje. 

V kvetnu r. 1885. zalozen novy yzdelavaci spolek "Karel HavliCek Bo
rovskj," jenz rna knihovnu za 600 dol1aru. 

Rovnez "Jednota Ceskjch Dam" (J. C. D.) je v CIeveIandu silne zastou
pena. J ednota tato zalozena byla v Olevelandu a sice dne 25. zaH roku 1870. 

Zeny cesko-americke poznaly, ze krome syeho pusobeni u rodinneho 
krbu, mohon tez prospivati na poli spoiecenskem a spolkovem, a ze se moholl 
postaviti v te pficine na uroveii s muzi. 

Podnet k zalozeni J ednoty teto daly pi. Karolina Rychlikoya a pi. Fran
tiska Franke, jez svolaly schuzi, ve ktere zalozen prvni damSky sbor pod jmenem 
"Libuse." 

Dne 9. cervna r. 1878. 'zalozen pak druhy zensky sbor ve meste Cleve
landu pod jmenem "Ladislava." Sbot- "Libuse" dostal cislo 1., sbor "Ladislava" 
cislo II. 

J ednota prijimala zeny a divky reci ceske schopne od 18. do 45. rokii 
stafi, uplne zdraYe, dobrych mravu, bez rrozdpu nabozenstvi, a ustanoyila na sje
zdu, konanem v Chicagu r. 1882., ze po smrti clenkyne obdrii oprayneni dedico
ve umrtni castku v obnosu 250 dollaru, ktera se v 60 dnech pozusta'lym vyplati. 
V pHpadu nemoci obdrzi udkyne od sveho cisla tydenni podporu. Zapisne 1m 
sboru ma obnaseti dva dollary. 

illavni fizeni "Jednoty Ceskych Dam" svereno ustrednimu vyboru jako 
nejvyssl zakonodarne moci a v kazdem statu, kde sbory zalozeny, ustanoven 
statni velkovYbor. 

Treti sjezd byl odbyvan roku 1886. v St. Louisu, na kterem jiz bylo za
stoupeno 31 sboriL Na sjezdu tomto zvysena umrtni podpora na 300 dollarn. 
Ctvrty sjezd Jednoty v New Yorku (r. 1890.) zvysil pak umrtni castku na 400 
dollaru. 

Roku 1901. mela J ednota 111 sboru a 9,638 udkyii; umrtni castka teto 
J ednoty byla 500 doUam dIe rozpoctu ode ysech udkyii slozena. 

Na sjezdu, konanem v cervenci r. 1902. v Chicagu, bylo umrti zvYseno 
na 600 dollam. 

Organem Jednoty, jimz byla az do te doby "Dennice Novoveku" v Cleve
landu, staly se "Zenske Listy" v Chicagu. Jednota mela roku 1906. pres 14,000 
clenkyii. V CIeveIandu m'a asi 17 eisel. 



726 Djiny echv Amerických.

Neslýchané zakládání nových a nových jednot zachvátilo všechny e-
chy v Americe pímo horen, a tato epidemická nemoc spolková ádí v Ame-

rice až dosnd ku škod celku.

"Jednota eských Dam" byla již eským svobodomyslným ženám a dív-

kám píliš velikou korporací, než aby se k ní mohly dále pidávati, a proto uzna-

ly za nutné založit novou ratolístku zvanou: "Sesterská Podporující Jednota"

(S. P. J.). Stalo se tak 3, ervence r. 1890. v mst Clevelandu. Prvním í-

slem této jednoty oznaen byl sbor "Láska k Vlasti."

Záhy pidružily se k tomuto prvnímu sboru ješt dva clevelandské a sice

:

sbor "Vrné Sestry" a sbor "Libuše."

Roku 1902. mla zmínná jednota 49 ísel s 3000 lenkynmi, jichž vt-

šina bydlí v Clevelandu a Chicagu, kde je též nejvíce sbor. Úmrtní podpora

obnáší 400 dollar.—-Koncem srpna roku 1905. mla "Sesterská Podporující

Jednota" 56 ísel a 4,472 údkyn.

O silné "eské ímsko-Katol. Ústedrí Jednot Žen Amerických," jež

byla rovnž v Clevelandu založena, pojednáno bylo již pi vypsání djin osady

sv. Václava v Clevelandu, O.

Ruch spolkový v Clevelandu jest skoro tak ilý jako v Chicagu a New
Yorku. Tém každý ech a eška v dosplejším vku hledí pistoupit k n-
kterému, bu k nevreckému, nebo katolickému spolku, ímž nejen sami, ný-

brž i s rodinou svou v pípadu nemoci, neb úmrtí ped nedostatkem a nouzí

jsou chránni.

Žel však, že zakládáním peetných tchto podprných i jiných spolk a

spolek—skutený národní vlastenecký cit se nepstoval a spolkaením z e-

mesla se skutené vlastenectví asto ubíjelo. Všeho moc škodí!

ESKÉ ASOPISY V CLEVELANDU.

O duševní poteby eského obyvatelstva staraly se v letech sedmdesátých

dva eské týdenníky: "Pokrok," list radikální, kterýž z msta Cedar Rapids,

lowa, 9. února roku 1871. do Clevelandu pesthován byl, a "Dlnické Listy,"

které poaly vycházeti v kvtnu r. 1875.

Týdenník "Pokrok," jehož vydavatelem byl zakladatel "Slovana Ameri-

ckého" a "Slavie," zemelý již Fr. Koízek v Raein, byl vlastn založen jeho

zetm, rovnž již zvnlým Karlem Joná.šem r. 1867. ve mst Chicagu.

Prvním redaktorem listu toho byl již zemelý Josef Pastor. Nástupcem jeho

stal se Fr. B. Zdrbek. Vydávání listu se však ani v Chicagu, ani v Raein, ba

ani v Cedar Rapidsích, kamž jej Jonáš i se Zdrbkem pesthoval, nevyplácelo;

proež brl Jonáš rád, když clevelandská spolenost', v jejímž ele stáli Martin

Krejí a právník Václav J. Sýkora, list od nho vykoupila a s redaktorem do

Clevelandu pesthovala.
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~ eslyehalle zakiadaul 110yf'ch a nov),'ch jednot zachvatilo vsechny Ce
eh\" v Ameriee primo hOl'ccne, a tato epidemicka nemoc spolkova fadi v Ame
ric'c az dosud kn skode celkn. 

"Jednota Ceskych Dam" by1a jiz cesk)'l11 svobodomysln)'m zenam a div
kalll pi'ilis yeWwn korporaci, nez aby se k ni mohly dale pficlavati, a proto u'zna
ly za nutne zalozit llOVOU ratolistku zvanou: "Sesterska Podporujici Jednota" 
(S. P .. J.). Stal0 se tak :3, cervence r. 189'0. v me,ste Clevelandu. Prvnim CI
slem teto jednoty oznaeen byl sbor "Lash:a k Vlasti:" 

Zahy pl'idruzily se k tomuto prvnimu sboru jeste dva clevelandske a siee : 
sbor "Verne Sestry" a sbor "Libuse." 

Roku 1902. meli zmlnena jednota 49 elsel s 3000 clenkynemi, jiehz vet
sina bydli v Cleyelandn a Chieagn, kde je tez nejvice sborti. Umrtni podpora 
obnMi 400 dollart''l.-Koncem srpna roku lD05. mela "Sesterska Podporujici 
J ednota" 56 else 1 a -l,472 u<.1kyne. 

o silne "<Jeske Rimsko-Katol. Ustfedni Jednote Zen Americkych," jez 
byla rovne2 v Clevelandll zalozena, pojednano by10 jiz pi'i vyps<lni dejin osady 
SY. Vaclava v C1evelandu, O. 

Rucll spolkovy Y Cleyelanclu jest skoro tak cily jako v Chieagu a ~ew 
lorkn. Temer kazdf Ceeh a <Jeska v dospelejslm yeku hledi pL'istonpit k ne· 
kt('remu, bnd' k nevereckemu, nebo katolid:emn spolku, cnnz nejen sami, ny
brz i s rodinou s\'ou v pHpaclu nemoci, neb 6mrtl pi-ed ncdostatkcm a nOHzi 
jsou chraneni. 

Zel y~ak, ze zaklaclanfm pi'·ecetn)"ch· teehto podpllrnych i jin)'ch spolku a 
spoleckti-skutecny llarodni vlastenecky cit se nepestoval a spolkarenlm z re
mesla se sknteene dastenectYl easto ubijelo. Vseho moc skocli! 

----0-----

<JESKE <JASOPISY V CLEVELANDU. 

o clus(>Ynl potrehy ceskeho oby\'atelstva stal'aly se v letceh sedmclesfttf'ch 
dva eeske t~'clenniky: "Pokrok," list radiknlnl. kter."z z mesta Crdar Rapids, 
Iowa. D. unora rokn 187]. c10 Clen>lanc1n pi"estehovan byl, a "Delnicke Listy," 
ktere pocal.v yychazeti Y kyetnu r. 1875. 

T~'d('nnlk "Pokrok," j('hoz vyclayatelem byl 7.akladatel "Slovana Ameri
ckeho" a "~I:n'ie~" z('mr('l~' jiz Fl'. KOI'fzek v Racine, byl "lastne zalo1.fln jrho 
zetplIl, 1'0Ynez jiz 7.YrenCl."111 Kal'll'll1 .JOlll:ls(,1Il 1'. ]867. ye mestc Chicagu. 
Prvllim rrc1aktol'rm listn toho hyl jiz z('mrcl~' Josef Pastor. ~rtstllpcrlll je110 
stal Sf> Fr. B. Zdrubek. Yyd{(Yani listn Sf' "sal\: ani v Chiragn, ani v Hacine, ba 
ani v Crdar Rapidslrh, h:amz jrj ,Jonil;; i se 7.c1r{tllkclll pi"estehonll, nevypliicelo; 
pro~pz b~'l .Jonils riia, kc1yz clrvrlandska spoleenost', y jejimz ecle st{di .:\fartin 
KrejCI a pranlik Ynrl:lY J. S~'kora, list od neho yykonpila a s l'edaktorem do 
Cle\'elandu pl·estehoyala. 
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asopis ten založil Jonáš proti katoliek.ým eským krajanm, kteí své

víe zstali vrni, a list stával se tím více radikálním, ím více katol. echové
své víry se zastávali a proti nevreckému nevraživému, výbojnému, ba namnoze
sprostému duchu na odpor se stavli.

Než však byl list z msta Cedar Rapids do Clevelandu pesthován, uve-
ejnil v nm Zdrbek anonymní (bezejmenné) "Zasláno" proti elevelandskému
knzi P. Vilému epišovi, v nmž byl zmínný knz pranýován a neestn na-
paden. P. Éepiš stihal Zdrbka soudn, ježto tento se zdráhal vyzraditi jméno
zasílatele V. J. Sýkoryj který byl spolumajetníkem asopisu "Pokrok." Pon^

VÁCLAV SNAJDR,
bývalý majetník a redaktor „Deanice Novovku."

vadž však svdectví hlavního svdka bjio soudcem zamítnuto jako nepostaitel-

né, nezbývalo Zdrbkovi než : bu žalá, aneb odvolání. Zdrbek však odvo-

lal, a pívrženci jeho, kteí mnoha a mnoha sty dollary na soud ten pispívali

—

zasílajíce Zdrbkovi znané obnosy penžní—mnohem radši hy byli vidli v nm
njakého esko-amerického "mueníka," nežli poraženého zbablce

!

A tu nastal nejenom v Clevelandu, ale i po celé eské Americe skutený
boj, jenž se ím dále tím více šíil a zachvátil tém všechny echy. Jedni

byli pi Zdrbkovi—druzí ho odsuzovali.—Netrvalo však dlouho, a svobodo-

myslná strana, jež cítila, že utrpla odvoláním svého vdce rozhodnou porážku,

poala STé pohlaváry viniti ze zbablosti a zrady.
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Casopis ten .zalozil Jonas proti katolickym 'ccskS-m krajanum, kteri sve 
vrre zustali verni, a list staval se tim vice radikalnlm, eim vice katol. Cechove 
sve yiry se zastavali a proti nevereckemu nevrazivemu, vS'bojnemu, ba namnoze 
sprostemu duchu na odpor se staveli. 

Nez vsak by[ list z mesta Cedar Rapids do Glevelandu prestehov{tn, uve
rejnil v nem Zdriibek anonymni (bezejmellne) "Zaslallo" proti clevelandskemu 
knezi P. Vilemu Repisovi, v nemz byl zmillenS' lmez pranSrrov{m a necestne na
paden. P. Repis stihal Zdrubka soudne, jezto tento se zdrahal vyzraditi jmeno 
zasilatele V. J. SS'kory; ktery byl. spolumajetllikem casopisu "Pokrok." Pone-

ViOLAV SNAJDR, 
byvalj majetnik a redaktor "Dennico Novoyeku." 

vadz vsak svedectvi hlavnilio svedka by10 soudcem 'zamitnuto jako nepostaciteil
ne, nezbyvalo Zdrubkovi nez: bud' zalar, aneb odvolani. Zdrubek vsak odvo
lal, ac pfivrzenci jeho, ktefl mnoha a lllnoha sty dollary na soud ten prispivali
zasilajice Zdrubkovi znaene obnosy penezlli--mnohem radsi by byli \~ideli v nem 
nejakeho eesko-americkeho ·"lllueenlka," ne;~li porazeneho zbabelce! 

A tu nastal nejenom v Clevelandu, ale i po cele ceske Americe skutecny 
boj, jenz se elm dale tim vice siril a za(~hvatil temer "Vsechny Cechy. Jedni 
byli pri Zdrubkovi-druzi ho odsuzovali.-Netrvalo vsak dlouho, a svobodo
myslna strana, jez citila, ze utrpma odvol anim sveho vll.dce rozhodnou porazku, 
pocala sve pohlavary viniti ze zbabelosti a zrady. 
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Zdrbek, Sýkora a Krejí poali si konen navzájem spílati.

Zdrbek pak, kterého nedlouho ped tím, pi jeho píchodu do Clevelan-

du, jako njakého osvoboditele pinášejícího pomoc ohroženým slavili, byl svo-

bodomyslnými podezíván, že penz mu svených použil ku svému prospchu.

Vzdar se redakce "Pokroku," odejel do ech, kde však se mu valn nevedlo.

Zvnlý farmá, Tomáš Batla z Texasu, mu opt pomohl do Ameriky a to do

Catspringn v Texasu, kde ml Batla velikou farmu.

Nástupcem Zdrbkovým v redakci "Pokroku" stal se pak,dnes již zemelý,

Jan V, apek, narozený r. 1842. ve vsi Krašovicích u Strakonic. Gymnasium,

tehdy nmecké, studoval v Písku a v Klatovech a po maturitní zkoušce vstou-

pil na filosofickou fakultu pražské university. Již v echách byl literárn in-

ným; pispíval do "Svtozoru." Koncem roku 1871. dostal do'pis od svého

bývalého spolužáka z píseckého gymnasia, V. J. Sýkory, jenž mu nabízel uprázd-

nné místo redaktora u "Pokroku" v Clevelandu a apek, chtje se vytrhnouti

ze stísnných pomr, zanechal studií a vydal se ihned na cestu do Ameriky.

Pibyv do Clevelandu, hledl pošramocený "Pokrok" povznésti. Než však se

rok s rokem sešel, nepohodl se se Sýkorou a Krejím, vzdal se redakce "Po-

kroku" a zídil si vlastní list—obrázkový humoristický týdenník "Diblík"—
který však se nevyplácel a proto jej 2. íjna roku 1873. pemnil v politický

týdenník "Národní Noviny," které však po krátkém ase zanikly.

apek pesthoval se pak d o New Yorku, kde pevzal redakci "New-

Yorských List." S bratrem Tomášem a Pr. Bartoškem vydával pak po njaký
as týdenník "Patriot," jenž záhy zanikl. Roku 1879. oženil se s Louisou Schae-

ferovou, dívkou z velmi zámožné nmecko-americké rodiny, a od té doby vno-
val se skoro výhradn svému zamilovanému pedmtu—elektin. Pes dva-

cet let zabýval se vdeckým bádáním v tomto oboru, a patentní úadovna ve

Washingtonu vykazuje slušnou adu jeho vynález, jako je: djTiamo-elektri-

cký stroj, svítilna, žárovka, stroj na vytápní a vaení elektinou, a t. d.

Dále dlužno doznati, že apek byl v Americe nejlepším humoristou. et-
né jeho literární práce jsou roztroušeny po rzných publikacích, a také vydal

práce své samostatn. Ku konci svého života žil apek v msteku Mount
Vernon, blízko New Yorku.

Po odchodu apkov od "Pokroku" pevzal redakci listu toho Václav

Šnajdr, a "Pokrok" stal se ješt radikálnjším, než byl za dob redakce Fr. B.

Zdrbka. Avšak ani Šnajdrovi nepodailo se "Pokrok" ped zánikem zachrá-

niti. "Pokrok" zanikl r. 1877., a Šnajdr poal dne 1. íjna téhož roku pispním
Fr. Koízka vydávat demokratický týdenník "Dennici Novovku," která byla od

1. ísla svého orgánem . S. P. S. a zstala jím do roku 1891., kdy založen sa-

mostatný orgán . S. P. .S. pod redakcí a nákladem. V. Šnajdra. (Roku 1897.

sveno vydávání orgánu "Slovanu Americkému" v mst Cedar Rapids, la.)

Dále vydával ješt Šnajdr oc. 3. listopadu r. 1898. pílohu k "Dennici''

"Žert a Pravda." Chtl v listu tom pstovat americký humor; avšak ten se

tenám nelíbil.

Václav Šnajdr se narodil 26. záí roku 1847. v eských Budjovicích.

V ]\íladé Boleslavi chodil do nižšího á v Jindichov Hradci do vy.š.šího gymna-

sia. Roku 1867. se odebral do Prahy a poal na filosofické fakult vzdlání

728 .Dejiny CeCh,11v AmerickYch. 
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Zdrubel{, Sfrkora a Krejci pocali si konecne na vzajem spilati. 

Zdrubek pak, ktereho nedlouho pred tim, pfi jeho pflchodu do Clevelan
du, jako nejakeho osvoboditele primlsejiciho pomoc ohrozenym slavHi, byl 8VO

bodomysllnymi podezfivan, ze penez mu sverenych pouzil ku svemu prospechu. 
VzdaT se redakce "Pokroku," odejel do Cech, kde vsak se mu valne nevedlo. 
Zvecnely farmar, Tomas Batla z Texasu, mu opet pomohl do Ameriky a to do 
Catspringu v Texasu, kde mel Batla velikou farmu. 

Nastupcem Zdnlbkovym v rcdakci "Pokroku" stal se pak,dnes jiz zemrely, 
Jan V. Capek, narozeny r. ]842. ve vsi KraSt'ovicich u Strakonic. Gymnasium, 
tehdy llemecke, studoval v Pisku a v Klatovech a po maturitni zkousce vstou
pil na filosofickou fakultu prazske university. Jiz v Cechach byl literarne cin
nS'm; prispival do "Svetozoru." Koncem roku 1871. dostal dopis od sveho 
b$rvaleho spoluZilka z piseckeho gymnasia, V. J. Sykory, jenz mu nabizel uprazd
nene misto redaktora u "Pokroku" v Clevelandu a Capek, chteje se vytrhnouti 
ze stisnenych pomeru," zanechal studii a vydal se ihned na cestu do Ameriky. 
Pribyv do Clevelandu, hledel posramoceny "Pokrok" povznesti. Nez vsak se 
rok s rokem seSel, ll€'pohodl se se S$rkorou a IU-ejcim, vzdal se redakce "Po
kroku" a zHdil si vlastni list-obrazkovy humoristick$r tydennik "Diblik"
ktery vsak se nevypla.cel a proto jej 2. fijna roku 1873. premenil v politicky 
tydennik "Narodni Noviny," ktere vsak po kratkem case zanikly. 

Capek prestehoval se pak do New Yorku, kde pfevzal redakci "New
Yorskych Listu." S bratrem Tomasem a Fr. Bartoskem vydaval pakpo nejaky 
cas tydennik "Patriot," jenz zahy zanikl. Roku 1879. ozenil se s Louisou Schae
ferovou, divkou z ve'}mi zamozne nemecko-americke rodiny, a od te doby veno
val se skoro vyhradne svemu zamilovanemu pfedmHu--.-elektfine. Pres dva
cet let zabyval se vedeckS'm badanim v tomto oboru, a patentni uradovna ve 
Washingtonu vykazuje slusnou radu jeho vynaIezu, j'ako je: dynamo-elektri
cky stroj, svitilna, zarovka, stroj na vytapeni a vareni elektfinou, a t. d. 

Dale dluzno doznati, ze Capek byl v Americe nejlepsim humoristou. Cet
ne jeho literarni prace jsou roztrouseny po rllznych publikacich, ac take vydal 
praca sve samostatne. Ku konci sveho zivota zil Capek v mestecku Mount 
Vernon, blizko New Yorku. 

Po odchodu Capkove od "Pokroku" pfevzal redakci listu toho Vaclav 
Snajdr, a "Pokrok" stal se jeste radilullnejslm, nez byl za dob redakce Fr. B. 
Zdrubka. A vsak ani Snajdrovi nepodar'ilo se "Pokrok" pred zanikem zachra
niti. "Pokrok" zanikl r. ] 877., a Snajdr pocal dne 1. Hjna tehoz roku pl'ispenim 
Fr. Koflzka vyda;vat demokratickS' tydennik "Dennici Novoveku," ktcl'a b~'la od 
1. cisla sveho organ em C. S. P. S. a zustala jim do roku 189]., kc1v zalozcn sa
mostatny organ C. S. P .. S. pod redakci a mlldadem V. Snajdra .. (Roku 1897. 
svereno vydavani organu "Sloyanu Americkemu" v meste Cedar Rapids, la.) 

Dale vyda val jeste Snajdr oc:. 3. listopadu r. 1898. pHlohu k "Dennici" 
"Zrrt a PraYda." Chtel v listu tom pestovat americky humor; avsak ten se 
ctemtrum nelibil. 

Vaelav Snajdr se narorlil 26 .. zaN roku 18 .. 17. v Ccsk)'ch Budejovicich. 
V Mlade Boleslavi chodil do nizsiho a v Jindfichove Hradci uo vyssiho gymna
sia. Roku 1867. se odebral do Prahy a poral na filosoficke fakuIte vzdelani 
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svoje doplovat. Události pražské v letech 1867. a 1868. daly však životní

dráze jeho neoekávaný obrat. Ml úastenství v tehdejším politickém hnutí,

jehož duší bylo pražské studentstvo, a bylo se mu obávati, že bude obžalován

a odsouzen.

Odebral se proto tajn do Berlína, kde J. V. Pi, známý emigrant a

spisovatel eský, k vydávání radikálního týdenníku se chystal. Fric pijal

Šnajdra ihned do redakce "Blaníka," a Šnajdr zasílal zárove z Berlína lánky

do chrudimské "Koruny" a básn do "Ruchu." Roku 1869. pistál Šnajdr v New
Yorku, kde dlouho nezstal, nýbrž odebral se do Racina, ve Wisconstnu. Tam
byl Karlem Jonášem pijat za spolupracovníka u "Slavie." Pozdji odešel

Šnajdr do Omahy k "Pokroku Západu" a konen do Clevelandu, kde dosud

žije.

Václav Šnajdr je mužem nadaným a typickým zjevem v naší esko-

americké spolenosti. Býval kdysi básníkem, býval idealistou, ale v americkém

ovzduší stal se z nho zapísáhlý nepítel náboženství a ideál našich otc.

Vším úsilím fedruje hypothesy a theorie darwinismu, dnes ve mnohé píin
vyvrácené, materialismu a socialismu. Le toho mu ne\'V'týkáme. To však u

nho jest politování hodným, že k šíení nauk materialistických a nevreckých

užívá zbraní opravdu svobodomyslného myslitele nkdy nehodných, a v oích

pravých liberál zatracení hodných.

Šnajdr totiž s mravení pílí sbírá pro svj list všeliké historky o kn-
zích, asto nezaruené—a podává je svým tenám za pouhou pravdu. Me-

thoda ta není nikterak sprá\Tiou, ponvadž vášnivostí strannickou nikdy filo-

sofické uení mezi mén vzdlaným lidem s pravým, trvalým úspchem rozši-

ovati nelze. Naším skromným mínním jest, že Šnajdr—pi svém všestranném

vzdlání a pi svém pvodním idealismu—kdybj' byl nastoupil stední zlatou

cestu, mohl pro našince v Americe vykonati velmi mnoho blahodárné práce, a

že ho na cestu, jíž se už dlouho ubírá, zavedl americký duch, jenž prost jsa vše-

ho idealismu, holduje tomu nejhrubšímu materialismu.

O "Dlnických Listech," jež byly založeny v kvtnu roku 1875., jen tolik

poznamenáváme, že byly týdenníkem, vydávaným kooperativním družstvem, v

nmž byli: Frant. Škarda, vydavatel (zemel v La Grange, v Texasu), Lev J.

Palda, redaktor, Josef Buata, spolupracovník, a ti sazei. Vydávání onch
list se však v Clevelandu nevyplácelo, proež byly roku 1877. ped vánocemi

do New Yorku pesthovány.

Krom tchto list založeny byly v Clevelandu ješt : "Rozvaha.," týden-

ník, vydávaný od ervna r. 1878. až do konce téhož roku Janem Oliveriusem a

bratry Eduardem a Karlem Vopaleckým, pispním státního republikánského

výboru; "Jednota Osvojených," nedlní list, vydávaný od ledna roku 1883. až

do bezna r. 1887. Václavem Šnajdrem ; "eské Noviny," denní asopis, vydá-

vaný Jaroslavem V. Luákem (pozdji v Kewaunee ve Wisconsinu, pak v St,

Louis a Chicagu jako tajemník . S. P. S.), od 20. bezna r. 1888. až do 18.

kvtna r. 1888. a "Clevelandské Listy," denník smru dlnického, jehož první

íslo vyšlo 20. srpna r. 1890. a poslední 15. íjna r. 1891. a jichž vydavatelem byl

Josef S. ada.
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svoje doplllovat. Udalosti praZske v letech 1867. a 1868. daly vsak zivotni 
draze jeho neocekavany obrat. l\I(~lt' ucastenstvi v tehdejsim politickem hnu1i, 
jehoz dus! bylo prazske studentstvo, a bylo se mu obavati, ze bude obzalovan 
a odsouzen. 

Odebral se proto tajne do Berlina, kde J. V. Frie, zmlmy emigrant a 
spisovatel cesky, k vydavani radikalniho tydenniku 8e chystal. Frie prijal 
Snajdra ihned do redakce "Blanika," a Snajdr 'zasilal zaroven z Berllna elanky 
do chrudimske "Koruny" a basne do "Ruchu." Roku 1869. pristal Snajdr v New 
Yorku, kde dlouho nez-ustal, n$'bd odebral se do Racina, ve vViscoruinu. Tam 
byl Kafllem Jonasem prijat za spolupracovnika u "Slavie." Pozdeji odesel 
Snajdr do Omahy k "Pokroku Zapadu" a koneene do Clevelandu, kde dosud 
zije. 

Vaclav Snajdr je muzem nadanym a typickym zjevem v nasi eesko
americke spolecnosti. Byval kdysi basnikem, byval idealistou, ale v americkem 
ovzdusi stal se z neho zapHsahly nepritel nabozenstvi a idealu nasich oteu. 
VSlm llsilim fedrnje hypothesy a theorie darwinismu, dnes ve mnohe pricine 
vyvracene, materialismu a socialismu. Lee toho mu nevytYkarne. To vsak u 
neho jest politovani h(')dnym, ze k sireni nauk rnaterialistickf'ch a nevereckych 
uziva zbrani opravdu svobodomyslneho myslitele nekdy nehodnych, a v oeich 
prav$'ch liberalu zatraceni hodnYch. 

Snajdr totiz s mra venei pili sbira pro sVllj list vselike historky 0 kne
zich, casto nezarueene-a podava je svfrm etenarum za pouhou pravdu. l\Ie
thoda ta neni nikterak spravl1ou, ponevadz vasnivosti strannickou nikdy filo
soficke ueeni II.1ezi mene vzdelanf"m lidem s pravym, trvalyrn (ispechem rozsi
rovati nelze. Nasim skromnym minenim jest, ze Snajdr-pri svem vsestrannem 
vzdelanl a pfi svem puvodnim idealismu-kdyby byl nastoupil stredni zlatou 
cestu, mohl pro nasince v Americe vykonati velmi mnoho blahodarne prace, a 
ze ho na cestu, jiz se uz dlouho ubira, zavedl americky duch, jenz prost jsa vse
ho idealismu, holduje tomu nejhrubsimu materialismu. 

o "Delnickych Listech," jez byly zalozeny v kvetnu roku 1875., jen tolik 
poznamenavame, ze byly tydennikem, vydavanym kooperativnim druzstvem, v 
nemz byli: Frant. Skarda, vydavatel (zelllrel v La Grange, v Texasu), Lev J. 
Palda, redaktor, Josef BUllata, spolupracovnlk, a tfi sazeei. Vydavani onech 
lisHl se vsak v Clevelandu nevyplace'lo, procez byly roku 1877. pred vanocemi 
do New Yorku presUihovany. 

Krome techto listu zalozeny byly v Clevelandu jeste: "Rozvaha," tfrden
nik, vydavanf' od cervna r. 1878. az do konce tehoz roku Janem Oliveriusem a 
bratry Eduardem a Karlem Vopaleckym, prispenim statniho republikanskeho 
vyboru; "Jednota Osvojenych," nedelni Ust, vydayany od ledna roku 1883. az 
do brezna r. 1887. Va,clavem Snajdrem; "Ceske Noviny," denni casopis, vyda
vanS· Jaroslavem V. Lunakem (po,zdeji v Kewaunee ve ,Visconsinu, pak v St. 
Louisu a Chicagu jako -tajemnik"-C. S. P. S.), od 20. brezna r. 1888., az do 18. 
kvetna r. 1888. a "Clevelandske Listy," dennik smeru delnickeho, jehoz prvni 
cislo vys-Io 20. srpna r. 1890. a 'posledni 15. rijna r. 1891. a jichz vydavatelem byl 
Josef S. Cada. ' 
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Pozdji ml Cleveland dva eské denníky, "Volnost' " a "Amerian," a jak

již díve uvedeno, týdenník "Dennici Novovku."—asopis "Volnost','' jenž vy-

dáván byl nejprve jako t3''denník, založen byl v srpnu r. 1880. a zaátky jeho

byly jako u mnohých jiných eských asopis v Americe velmi krušné. Celý

kapitál temi vydavately (Janem Veverkou, bratry Eduardem a Karlem Vo-

paleckým) vložený do podniku, pedstavoval sumu $750! List ten pijat byl

obecenstvem velmi nepízniv. Poet odbratel nepevyšoval po dva roky 300

a tch, co za asopis platili, nebyla snad ani polovice. A ke všemu tomu byla

"Volnost"' ješt eským dlnictvem ve dvou letech tikráte boycottována!

První palba byla na ni zahájena na sklonku prvního roku jejího trvání, pon-
vadž se opela eským agitátorm, kteí eské dlnictvo z dílen Rockefellero-

vých podncovali, a opovážila se Lva J. Paldu pirovnati k americkému dlnické-

mu tluhubovi—agitátorovi Dnnisovi Kearnymu.—Sotva že se trochu vzpa-

matovala, prohlášena v newburgských železárnách stávka, a "Volnost' " to opt
odnesla, ponvadž proti stávce psala, jež, jak se ani jinak nedalo oekávat, do-

padla v neprospch dlnictva. Konen po tetí byla boycottována eskými
anarchisty. Avšak vzdor všemu štvaní byl týdenník po 2% roku zmnn v

trojtýdenník a v srpnu roku 1892. zaala vycházet "Volnost' " denn krom
nedle. asopis ten, jenž však pece nedávno zanikl, byl v rukou spolenosti,

která mla 43 akcionáe, vesms echy, se základním kapitálem 10.000 dollar.

Eduard Vopalecký ustanoven pokladníkem, tajemníkem i obchodvedoucím.

Redaktorem listu byl od jeho založení až do jeho zániku Karel F. Tma, naro-

zený 10. listopadu r. 1857. ve Vodanech. Studoval 3 roky na tehdejším bi-

skupském gymnasiu v Budjovicích, a na to byl 2 roky v obchod se zbožím ma-

teriálním. Roku 1875. pijel do Chicaga, kde bj-l kováem, kameníkem, sazeem
u "Vstníku," prodavaem v obchodech se stižným zbožím, až konen r. 1880.

ujal se redakce clevelandské "Volnosti."

Konkurent její, neodvislý denník "Amerian," jehož vydavately jsou

Pi'. J. a J. Fr. Svobodové, vyšel v ervenci r. 1899. a redigovali jej nejprve,

dnes již zemelý Pavel Albieri, po té Václav A. Jung, potom Alois Janda, Hy-

nek Rudiš, Max Švagrovský a jiní.

asopis "Amerian" kráel touž cestou, jako tém všechny ostatní nov
založené listy esko-americké. Nejenom že ml s rznými asopisy polemiky,

nýbrž i sami redaktoi listu si vzájemn nadávali, veejn se v list tupili a

snižovali. — Taktéž r. 1899. vydával Albieri v Clevelandu týdenník "Pestré

listy." Zanikly však 9. srpna téhož roku.

Ku konci budiž nám dovoleno napsati nkolik jen slov o našem eském
americkém asopisectvu.

Mžeme býti vru vdnými rakouské vlád, že nedovoluje vtšin
amerických eských t. zv. svobodomyslných list pístupu do ech. Jest jisto,

že by naši bratí za moem s hnusem se odvraceli od takového "vzdlávacího"

požitku, jakým krmí hlavn svobodomyslná esko-americká žurnalistika své

tenástvo.
Nebi budiž žalováno, že hlavn asopisectvo eské v Americe, které si

dalo v elo hrdý název "svobodomyslnosti," zkazilo dobré jádro našeho lidu, že

z nho vypstovalo sobce bezkarakterní, bez ideál, bez vznešenjších myšlenek.

730 IJejiny Cechuv AmerickYch. 

Pozdeji mel Cleveland dva ceske denniky, "Volnost' " a "AmeriCan," a jak 
jiz dHve uvedeno, tydennik "Dennici Novoveku."-Casopis "Volnost'," jenz vy
diLvan byl nejprve jako tSTdennik, zalozen byl v srpnu ~. 1880. a zacatky jeho 
byly jako u mnohych jinych ceskS'ch casopisu v AmericE;l velmi krusne. Cely 
kapital tremi vydavately (Janem Veverkou, bratry Eduardem a Karlem Vo
paleckym) vlozeny do podniku, pfedstavoval sumu $750! List ten prijat byl 
obecenstvem velmi nepHznive. Pocet odbe'ratelu neprervysoval po dva roky 300 
a tech, co za casopis platili, nebyla snad ani polovice. A ke vsemu tomu byla 
"Volnost''' jeste ceskym delnictvem ve dvou letech trikrate boycottovana! 
Prvni palba byla na ni zahajena na sklonku prvniho· roku jejiho trvani, pone
vadz se oprela ceskym agitatoruni, kteH ceske delnictvo z dilen Rockefellero
vyeh podnecovali, a opovazila se Lva J. Paldu pfir'ovnati k americkemu delnicke
mu tlnchubovi-agitatorovi Dennisovi KearnYllni.-Sotva ze se trochu vzpa
matovala, prohla~ena v newburgskych zelezarnach stavka, a "Volnost' " to opet 
odnesla, ponevadz proti stavce psala, jet, jak se ani jinak nedalo ocekavat, do
padla v neprospech delnictva. Konecne po treti byla boycottovana ceskymi 
anarchisty. .A vsak vzdor vsemu stvani byl tydennik po' 2% roku zmenen v 
trojtydennik a v srpnu l'oku 1892. zacala vychazet "Volnost''' c1enne krome 
neclele. Casopis ten, jenz vsak prece neda,vno zanikl, byl v rukou spolecnosti, 
ktera Dlela 43 akciomlfe, vesmes eerhy, se zakladnim kapitalem 10.000 dollaru. 
Eduard Vopalecky l1stanoven pokladnikem, tajemnikem i obchodvedoucim. 
Redaktorem listu byl od jeho zalozeni az do jeho zaniku Karel F. Tl:una" naro
zeny 10. listopadu r. 1857. ve Vodilanech. ~ Studoval 3 roky na tehdejsim bi
skupskem gymnasiu v Budejovicich, a na to byl 2 roky v obchode se zbozim ma
terialnim. Roku 1875. prijel do Chicaga, kde byl lwvarem, kamenikem, sazecem 
u "Vestniku," proclavacem v obchodech se stfiznS'm zbozim, az konecne r. 1880. 
ujal se redakce clevelandske "Volnosti." 

Konkurent jeji, neodvislSr dennik "American," jehoz vydavately jsou 
Fr. J. a J. Fr. Svobodove, vysel v (jervenci r. 1899. a redigovali jej nejprve, 
dnes jiz zemrely Pavel Albieri, po te Vaclav A. Jung, potom Alois Janda, Hy
nek Rudis, ~rax Svagrovsky a jin!. 

Casopis "American" kracel touz ceston, jako temer vsechny ostatni nove 
zalozene listy cesko-americke. Nejenom ze mel s rllznymi casopisy polemiky, 
nybr.z i sami redaldofi listu si vzajemne nadavali, vefejne se v liste tupiE a 
snizovali. - Taktez r. 1899. vyda"\'al ' Albieri ~ Glevclandu tydennik "Pestre 
listy." Zanikly vsalt 9. srpna tehoz roku. 

Ku konci budiz nam dovoleno napsati nekolik jen slov 0 nasem ceskem 
americkem casopisectvu. 

~Iuzeme byti veru vdecnymi rakouske vlade, ze nedovolllje vetsine 
americkSrch ceskych t. zv. svobodomyslnych listu prlstupu do Cech. Jest jisto, 
ze by nasi bratH za morem s hnusem se odvraceli od takoveho "vzdelavaciho" 
pozitkll, jakym krm! hlavne syobodomyslna cesko-americka zurnalistika sve 
ctenarstvo. 

Nebi budiz zalovano, ze hlavne casopisectvo ceske v Americe, ktere si 
dalo v celo hrdy nazev "svobodomyslnosti," zkazilo dobre jadro naseho lidu, ze 
z neho vypestoyalo sobce bezkarakterni, bez idealfl, bez vznesenejsich myslenek. 
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Tak to daleko došlo, že americký "svobodomyslný" eský lid slušných list ne-

te, nýbrž potebuje již stravu koennou vilným vtipem a hnusnou sprostotou.

Pochutnává si na osobních bojích, hltá paliské a štváské lánky, a nudí se,

nemá-li v list njaký sprostý, nemravný krvák a pikantní soudní sí. Bez pe-
hánní možno zvolat s Ciceronem : "O tempora, o mores !"—"Panem et cir-

censes"—to cíl všeho snažení amerického eského lidu, pipraveného o vyšší

lidské ideály.

Vydavatelé list a redaktoi jejich z konkurenní zášti se hanobí, tytu-

lujíce se výrazy, pro nž daleko nechodí. Aby se starali o povznesení lidu

—

do toho nemají chuti, a kdyby i chtli tak uinit—nesvedli by již asi nieho,

ponvadž by museli naped ped svým vlastním prahem zamést, a to je nad je-

jich morální síly. A pak !—Vždy mnohé "svobodomyslné" listy práv ve spro-

stot a v hanobení mají své koeny, a nejde jim o nic jiného, než o osobní pro-

spch a osobní zájmy—o dollar a "jméno" !

(Vyšlo sice v Clevelandu ješt nkolik lístek, jež se svým trváním

podobaly jepicím; a akoliv chtly vyplnit—jako tak pemnohý americký
škvár—citelou mezeru v život národním, zániku tchto nedochdat historie

nezeli.)

Co se konen týe politického zastoupení Cech clevelandských jest

jisto, že mohli docíliti mnohem vtších úspchv, kdyby byli vždy svorn jedna-

li. Jsouce v nkterých wardách mocným, respectu hodným živlem a majíce

dokonce v nkteré ward i vtšinu—mohli snadno hlasy svými rozhodnouti vol-

bu ve prospch krajana.

Avšak svornost' Cechm americkým byla a jest vcí neznámou, a ech
byl vždy úhlavním nepítelem echa. Zniit ech echa obchodn, na cti a po-

vsti—to ten satanský dar, vložený v srdce našim krajanm samým peklem.

—

Krom velké eské osady ve mst Clevelandu jest ješt nkolik malých
eských osad ve státu Ohio a sice: v Maynard a Drill, u msta Bridgeport a ve

mst Bellaire, v okresu Bellmont ; ve mst Canton, v okresu Stark ; ve mst
Toledo, v okresu Lucas; ve mst Dayton, v okresu Montgomery; ve mst
Cinciímati, v okresu Hamilton; ve mst Defiance, v okresu téhož jména; ve

msteku Bedford, v okresu Cuyahoga a jinde a jinde.

V Drill anebo ve West Bridgeport, žije asi 50 eských rodin, a jest tam
ád "Václav Šnajdr" (. S. P. S.), založený 30. ervna r. 1883., jenž má svoji

vlastní sí, a sbor "Dobromila" (Jednota eských Dam).

První echové pibyli tam r. 1882.

V Bellaire je ád "Lech," založený v ervenci r. 1889. a uvedený v Jedno-
tu 29. záí téhož roku, a sbor "Vlastenka" (J. . D.), založený r. 1889. a uvede-
ný do jednoty 23. února r. 1890. Do msta toho pibyl první ech—uhlokop

—

Jakub Zdvoáek s rodinou 17. záí r. 1881.
;

pochází z Nýan u Plzn. Záhy
za ním pibyli z Nýan a okolí do Bellaire : Vojtch Burda, Fr. Burda, Fr. Ho-
lub, Jos. Weber, Vilém Vogel a Fr. Herynk. Bhem jednoho roku bylo tam
již 40 eských rodin. Nyní žije v okresu Bellmont 160 eských rodin a mužové
pracují tém všichni v uhlodolech. Kostela tam nemají.
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Tak to daleko doslo, ze amerieky "svobodomyslnj" cesky lid slnsnyeh listu ne
cte, nybd potrebuje jiz stravu korenenou vj,!nym vtipem a hnusnou sprostotou. 
Poehutnava si na osobnieh bojieh, hlta palicske a stvacske clanky, a nudi se, 
nema-li v liste nejaky sprosty, nemravny krvak a pikantni soudni sin. Bez 'pre
haneni mozno zvolat s Cieeronem: "0 tempora, 0 mores !"-"Panem et eir
eenses"-tot' en vseho snazeni americkeho ceskeho lidu, pripraveneho 0 vyssi 
lidske ideaJy. 

Yydavatele listll a redaktofi jejich z konknrrencnl zasti se hanobi, tytu
lujiee se vyrazy, pro nei daleko neehodl. Aby se starali 0 povznesen! lidu
do toho nemaji ehuti, a kdyby i ehU~li tak ucinit-nesvecUi by jiz asi niceho, 
ponevadz by museli napred 'pred svym vlastnim 'prahem zamest, a to je nad je
jieh moraini sily. A pak !-Vzdyt' mnohe "svobodomyslne" listy prave ve spro
stote a v hanobeni maji sve koreny, a nejde jim 0 nie jilH~ho, nez 0 osobni pro
spech a osobni zajmy-o dollar a "jmeno"! - -

(Vyslo sice v Clevelanc1u jeste nekolik listecku, jez se svym trvanim 
poc1obaly jepicim; a ackoliv ehtely v~~plnit-jako tak premnohy americky 
skvar-citelou mezeru v zivote naroc1nilll, zaniku techto nedochlldcat historie 
nezeli. ) 

Co se koneene tyee politickeho zastoupeni Cechfl clevelandsk)rch jest 
jisto, ie mohli doclliti mnohem vetsich u.spechuv, kdyby byli vidy svorne jedna
Ii. Jsouce v nekterych wardach mocnym,' respectu bodnyrn zivlem a majice 
dokonce v nektere warde i vetsinu-mohli snadno hlasy svymi rozbodnouti vol
bu ve prospecli krajana. 

Avsak svornost' Cechum americkym byla a jest vecl neznamou, a Cech 
byl vzdy ublavnim nepritelem Cecha. Znicit Cech Cecha obchodne, na cti a po
vesti-tot' ten satansky dar, vlozeny v srdce nasim krajanum samym peklem.-

Krome velke ceske osady ve meste Clevelandu jest jeste nekolik malych 
ceskych osad ve statu Ohio a sice: v Maynard a Drill, u mesta Bridgeport a ve 
meste Bellaire, v okresu Bellmont; ve meste Canton, v okresu Stark; ve rneste 
Toledo, v okresu Lucas; ve meste Dayton, v okresu l\iontgomery; ve meste 
Cincinnati, v okresu Hamilton; ve meste Defiance, v okresu tehoz jmena; ve 
rnestecku Bedford, v okresu Cuyahoga fl. jinde a jinde. 

V Drill anebo ve West Bridgeport, zije asi 50 ceskych rodin, a jest tam 
rad "Vaclav Snajdr" (C. S. P. S.), zalozeny 30. cervna r. 1883., jenz rna svoji 
vlastni sin, a sbor "Dobromila" (Jednota Ceskych Dam). 

Prvni Cechove pribyli tam r. 1882. 

V Bellaire je rad "Lech," zalozeny v eervenci r. 1889. a uvedeny v Jedno
tu 29. zafi tehoz roku, a sbor "Vlastenka" (J. C. D.), zalozeny r. 1889. a uvede
ny do jednoty 23. u.nora r. 1890. Do mesta toho pribyl prvni Cech-uhlokop
Jakub Zdvoracek s roc1inou 17. zari r. 1881.; pochazi z Nyran u Plzne. Zahy 
za nim pribyli z Nyran a okoli do Bellaire: Vojtech Burda, Fr. Burda, Fr. Ho
lub, Jos. Weber, Vilem Vogel a Fr. Herynk. Behem jednoho roku bylo tam 
jiz 40 ceskycb rodin. Nyui zije v okresu Bellmont 160 eeskych rodin a mnzove 
pracuji temer vsichni v nhlodolech. Kostela tam nemaji. 
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V Cantonu a v Toled jest pouze nkolik rodin eských, kdežto v Day-
tonu jest pes 40 rodin. První echové tam pibyli r. 1859.

Ve velkém mst Cinciímati, kde nmecký živel pevládá, pebývá asi 80

eských rodin, vtšinou již ponmených nebo zamerikanisovaných. Ryze e-
ských rodin tam již snad ani není.

Roku 1882. byl tam založen ád "Tomáš Paine" (. S. P. S.), jediný to

eský spolek v onom mst, jenž má 28 len.

První eši tam pišli roku 1853.

Konen v Defiance, jež jest okresním mstem okresu téhož jména,

jest usazeno 24 rodin a v North Ridge, 7 mil od Defiance, žije 18 rodin eských.

Ve stát Ohio žijí echové v tchto mstech a místech : Antwerp, Beach
Park, Bedford, Brecksville, Brunswick, Canton, Chardon, Cleveland, Defiance,

Fremont, Prench Creek, Grafton, Garrettsville, Loraine, Marblehead, Meta-
mora, North Ridge, Newburgh, Salm, Stryker, South Euclid, Warrensville.

^ ^

732 .Dljiny Oechuv Americk!Jch. 

V Cantonu a v Tolede jest pouze nekolik rodin ceskych, kdezto v Da.y
tonu jest pres 40 rodin. Prvni Cechove tam pribyli T. 1859. 

Ve velkem meste Cincinnati, kde nemecky zivelprevlada, prebyva asi 80 
ceskych rodin, vetSinou jiz ponemcenych nebo zamerikanisovanYch. Ryze ce
skych rodin tam jiz snad ani neni. 

Roku 1882. byl tam zalozen fad "Tomas Paine" (C. S. P. S.), jediny to 
cesky spolek v onom meste, jenz rna 28 ~lenu. 

Prvni .Cesi tam pfisli roku 1853. 

Konecne v Defiance, jez jest okresnim mestem okresu tehoz jmena, 
jest usazeno 24 rodin a v North Ridge, 7 mil od Defiance, .zije 18 rodin ceskYch. 

Ve state Ohio ziji Cechove v techto mestech a mistech: Antwerp, Beach 
Park, Bedford, BrecksviUe, Brunswick, Canton, Chardon, Cleveland, Defiance, 
Fremont, French Creek, Grafton, Garrettsville, Loraine, Marblehead, Meta
mora, North Ridge, Newburgh, Salm, Stryker, South Euclid, Warrensville. 
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Nástin literatury cesko-americké.

o njaké pesn esko-americké literatue psáti skoro ani nemžeme,

ponvadž v žádném oboru písemnictví nebylo zde vykonáno nco, co by mlo
bu njaký vtší, hlubší význam, anebo ráz výlun esko-americký. Pro úpl-

nost* díla našeho, "Djin echv Amerických," se však pece zmíníme aspo o

tom mále, aby obraz náš byl pokud možná úplný.

Nelze se naprosto diviti, že mezi americkými echy nevyskytl se dosud

nikdo, kdo b}' vytvoil njaké skuten cenné esko-americké literární dílo,

a látky je zde tolik, že by z ní na p. njaký Neruda, Herrmann, Kosmák, nebo

Jirásek, erpati mohli do nekonena.

Pomry mezi echy ve Spoj. Státech jsou zajisté takové, že ten, kdo by

chtl svoji existenci eskou tvorbou literární uhájit, doznal by brzy nemalého

zklamání, ponvadž veškera spoteba literární hradí se knihami, zasílanými do

Ameriky z ech, a peklady sensaních román hlavn z angliiny a nminy.
Za peklady ty, jisté listy, snažící se pinášet romány sensaní, platí honoráe
—žebrácké. Listm tm jsou peklady román poutavých, a bezcenných neb

málo cenných, milejší, než pvodní práce, zvlášt postrádá-li toho, eho si oby-

ejný tená od román žádá—pikantnosti.

Peklady ty bývají však ponejvíce na rychlo opatovány a proto jsou

nepesný a mnohdy i špatný. Práce ty konají redaktorové esko-amerických

list. Není tedy pro pvodní eskou tvorbu popudu vnjšího, a co se týe even-

tuelního popudu vnitního, tož ten ve vlasti Yankee musí se pizpsobiti po-

mrm, které tvorb té nepejí. Nedá se ovšem upíti, že dosti román, po-

vídek atd. bylo napsáno v eské Americe, ale a práce ty byly vydány za p-
vodní a mnohdj' dosti slušn ped soudem lidí, toucích esko-americké kalen-

dáe, obstály, byly to po vtšin plagiáty, jakési "pelitiny" starých angli-

ckých nebo nmeckých povídek, román a pod. a nemají na sob ni stopy eské
duše a eské práce. O njaké skutené literární cen tchto román ovšem

nemže býti ani ei.

Nastill literatury cesko-americke. 

o nejake presne cesko-americke literature psati skoro ani nemuzeme, 
ponevadz v zadnem oboru pisemnictvi nebylo zde vykonano neco, co by melo 
bud' nejaky vetSi, hlubsi vyznam, anebo raz vylucne cesko-americkY. Pro upl
nost' dila naseho, "Dejin Cechln~ Americkf'ch," se vsak prece zminime aspon 0 

tom male, aby obraz nas byl pokud mozna uplnf·. 

---0---

N elze se naprosto diviti, ze mezi americkymi Ceclly llevyskytl se dosud 
nikdo, kdo by vyh~ofil nejake skutecne cenne cesko-americke literarni dUo, 
ac latky je zde tolik, ze by z ni na Pl'. nejakf' Neruda, Herrmann, Kosmak, nebo 
Jirasek, cerpati mobli do nekonecna. 

Pomery m'ezi Cechy ve Spoj. Statech jsou zajiste takove, ze ten, kdo by 
chteI svoji existenci ceskou tvorbou literarni uhajit, doznal by brzy nemaleho 
zklamani, ponevac1z veskera spotreba literarni bradi se knihami, zasilanymi do 
Ameriky z Cech, a preklady sensacnich romanu hlavne z angliciny a nemciny. 
Za preklady ty, jiste listy, snazici se prinaset rom any sensacni, plati bonorare 
-zebracke. Listt"Ull tem jsou preklady romam1 poutavych, ac bezcennych neb 
malo cennych, milejsi, nei puvodni prace, zvlaste postrada-li toho, ceho si oby
cejny ctenar od romanu zada-pikantnosti. 

Preklady ty byvaji vsak ponejvice na rychlo opatrovany a proto jsou 
nepresny a mnohdy i spatny. Prace ty konaji redaktorove eesko-americkych 
listu. Neni tedy pro puvodni eeskou tvorbu popudu vnejsiho, a co se tyee even
tuelniho popudu vnitrniho, to'z tell ve vlasti Yankeeu musi ~ prizpusobiti po
merum, ktere tvorbe te nepreji. Neda se ovsem upriti, ze dosti romanu, po
videk atd. bylo napsano v Ceske Americe, ale ac prace ty byly vydany za pu
vodni a mnohdy dosti slusne pred soudem lidi, ctoucich cesko-americke kalen
dare. obstaly. byly to po vetsine plagiaty, jakesi "prelitiny" starych angli
ckych nebo nemeckych povidek, romanu a pod. a nemaji na sobe ni stopy ceske 
duse a eeske prace. 0 nejake skutecne literarni cene techto romanu ovsem 
nemme bjti ani reci. 
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Jsme pak toho mínní, že by ješt nyní možno bylo esko-americkou lite-

raturu pozvednouti, kdyby vydavatelé novin, anebo "národní" spolky vypsali

obas cenu na nejlepší práci z ovzduší esko-amerického, a kdyby svobodomy-

slní vydavatelé pestali ve svých listech uveejovat krvavé neb bezcenné sen-

saní romány a podporovali pvodní tvorbu esko-americkou. Toho se však

sotva dokáme, ponvadž esko-amerití vydavatelé novin a kalendá mece-

náši literatury pvodní naprosto nejsou a nikdy nebudou, a skuten národ-

ních spolk ve Spoj. Státech je poídku.

Nechceme však býti neuznalými k tm, kdož, se byli, pracovali o to,

aby njakou eskou etbu lidu podali a snažili se po pípad i o to, aby dali

písemný výraz svým citm a vnitnímu tvrímu instinktu. Podáme tedy zde

krátký pehled toho mála, jež pedstavuje tvorbu esko-americkou a uvedeme
jména esko-amerických pracovník na poli literárním v abecedním poádku.

ALBIERI PAVEL. (Muek Jan.)

Pavel Albieri, pravým jménem Jan Muek, narodil se 1. srpna r. 1861.

v Jaromi z rodiii všeobecn ve mst tom vážených. Vychodiv školu obec-

nou, studoval na reálee, nejprve v Králové Hradci, pozdji v Karlin. Dokon-
iv studia na reálee, sloužil u mysliveckého praporu íslo 37. jako jednoroní
dobrovolník. Po skonení služby vojenské, navštvoval obchodní školu, ale že

povolání, k jakému ústav ten žáky své pipravuje, se mu nezamlouvalo, oddal

se spisovatelství a žurnalistice, jimž zstal vren skoro až do své smrti. Ne-

chceme na tomto míst vyliovati spisovatelskou a žurnalistickou kariéru Al-

bieriovu celou, ježto jiní jinde a správn práce a charakter jeho již posoudili,

a podáme o nm jen to, co se vztahuje na jeho pobyt a innost' ve Spojených

Státech Amerických.

Do Ameriky pijel Albieri poprvé na podzim r. 1889. a po skvlém uví-

tání od chicažských ech a po krátkém odpoinku vstoupil do redakce den-

ního listu svobodomyslného "Svornosti," vydávaného v Chicagu Augustem Ge-

ringerem. Mimo práci redakní pro "Svornost' " ml na starosti poádání ka-

lendáe "Amerikána" a též pispíval do Geringerova týdenníku "Ducha asu,"
do nhož napsal r. 1890. delší novelu z vojenského života, "Pod kolem" a po-

vídku "Nová zem." Díla to slabá, rozvláná ; dikce v nich je chudá, a cha-

rakteristika osob žádná. Albieri však jsa povahy milující zmnu, po roce ze

služeb Geringerových vystoupil a odejel do msta St. Paul ve stát Minnesot,

kde redigoval asopis "Obzor," jenž vycházel týdn a byl smru katolického.

Le ani tam nevydržel dlouho—pouze nkolik msíc—a vrátil se do Chi-

caga, aby vstoupil do redakce "Chicagských List." Za nedlouho však pustil

se na cesty k Tichomoskému pobeží, a zkušenosti z potulek tch vylíil v

celé ad statí v echových "Kvtech" a jiných publikacích eských.

Po chicažské svtové výstav vrátil se do ech, mín už tam zstati, ale

osud chtl tomu jinak. Na konci roku 1897. byl už v Americe zase, a to s tím

pevným úmyslem, že se do staré vlasti více nenavrátí. Usadil se v New Yorku,

a poal tam vydávat v lednu r. 1898. illustrovaný msíník "Americký Sborník,"

jejž po druhém ísle pesthoval do Chicaga a po šestém do Milwaukee ve Wis-

consinu, kde zárove pijal redigování obrázkového belletristického týdenníku
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Jsme pak toho mineni, ze by jeste nyni mozno bylo cesko-americkou lite
raturu pozvednouti, kdyby vydavatele novin, anebo "mirodni" spolky vypsali 
obcas cenu na nejlepsi praci z ovzdusi cesko-americkeho,.a kdyby svobodomy
sIni vydavateIe prestali ve svych listech uverejiiovat krvave neb bezcenne sen
sacni romany a podporovali puvodni tvorbu cesko-americkou. Toho se vsak 
sotva dockame, ponevadz cesko-a,mericti vydavateIe novin a kalendaru mece
nasi literatury puvodni naprosto nejsou a nikdy nebudou, a skutecne" narod
nich spolku ve Spoj. Statech je pofidku. 

Nechceme vsak byti neuznalymi k tern, kdoz, sec byli, pracovali 0 to, 
aby nejakou ceskou cetbu lidu podali a snaZili se po pfipade i 0 to, aby dali 
pisemnfr vjraz svym citum a vnitrnimu tvurcimu instinktu. Podame tedy zde 
kratky prehled toho mala, jez predstavuje tvorbu cesko-americkou a uvedeme 
jmena cesko-americkych pracovnlku na poli literarnim v abecednim poradku. 

ALBIERI PAVEL. (Mucek Jan.) 

Pavel Albieri, pravym jmenem Jan M:ucek, narodil se 1. srpna r. 1861. 
v Jaromeri z rodicll vseobecne ve meste tom vazenYch. Vychodiv skolu obec
nou, stud oval na realce, nejprve v Kralove Hradci, pozdeji v Karline. Dokon
civ studia na realce, slouzil u mysliveckeho praporu cislo 37. jako jednorocni 
dobrovolnik. Po skonceni sluzby vojenske, navstevoval obchodni skolu, ale ze 
povolani, k jakemu ustav ten zaky sve pfipravuje, se mn nezamlouvalo, oddal 
se spisovatelstvi a zllrnalistice, jim.z zustal veren skoro az do sve smrti. Ne
chceme na tomto miste vylicovati spisovatelskou a znrnalistickou karieru Al
bieriovn celou, jezto jini jinde a spravne prace a charakter jeho jiz posoudili, 
a podame 0 nem jen "to, co se vztahuje na jeho pobyt a cinnost' ve Spojenych 
Statech AmerickYch. 

Do Ameriky prijel Albieri poprve na podzim r. 1889. a po skvelem uvi
tani od chica.zskYch Cechll a po kratkem odpocinku vstoupil do redakce den
niho listu svobodomyslneho ."Svornosti," vydavaneho v Chicagu ..:\.ugustem Ge
ringerem. l\fimo praci redakcni pro "Svornost''' me! na starosti poradani ka
lendare "Amerikana" a tez prisplval do Geringerova tydenniku "Ducha Casu," 
do nehoz napsal r. 1890. delsi noveln z vojenskeho zivota, "Pod kolem" a po
vidku "Nova zeme." Dila to slaba, rozvlacna; dikce v nich je chuda, a cha
rakteristika osob zadna. Albieri vsak jsa povahy milujici zmenu, po roce ze 
sluzeb Geringerovych vystoupil a odejel do mesta St. Paul ve state l\Iinnesote, 
kde redigoval casopis "Obzor," jenz vychazel tydne a byl smeru katolickeho. 

Lee ani tam nevydr.zel cllouho-pouze nekolik mesicu-a vratil se do Chi
caga, aby vstoupil do redakce "Chicagskych Listu." Za nedlouho vsak pustil 
se na cesty k Tichomorskemu pobreZi, a z~llsenosti z potulek tech vylicil v 
cele rade stati v Cechovych "K vetech" a jinych pllblikacich ceskfrch. 

Po chicazske svetove vfrstave vratil se do Cech, mine uz tam ztlstati, ale 
osud chte! tomu jinak. Na konci roku 1897. byl uz v Americe zase, a to s tim 
pevnym umysl.em, ze se do stare vlasti vice nenavrati. Usadil se v Ne-w Yorkn, 
a pocal tam vydavat v leclnu r. 1898. illustrovany mesienik "Americky Sbornik," 
jejz po druhem elsIe prestehoval do Chicaga a po sestem do l\Iilwaukee ve Wis. 
consinu, kde zaroven pfijal redigovani obrazkoveho belletristickeho tydenniku 
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"Domácnosti." Sborník se však nevyplácel, a Albieri, vydav osm. ísel, zastavil

jeho vydávání a odejel do Clevelandu ve stát Ohio, kdež 17. bezna roku 1899.

pustil se do vydávání obrázkového týdenníku "Pestré Listy." Také však tento

podnik nešel tak, jak by si byl Albieri pál, a 15. ervence zmínného roku vy-

šlo poslední íslo onoho asopisu. Novinaení se však pes to pece jen ješt
nenabažil, a pevzal s Václavem A. Jtingem, známým pekladatelem Puškinova

"Evžena Ongina" a Byronova "Donna Juana," redigování nov založeného

clevelandského denníku "Ameriana." Spolupracovníci se však nepohodli a po
skandálním osobním boji, jenž skonil tím, že manželka Albieriova, rozená

Marie Jaegrová z New Yorku—za cho ji pojal Albieri v Milwaukee—pepadla
nic netušícího Junga na veejné ulici a chtla ho karabáem spráskati—Albieri

odsthoval se do Chicaga.

Za njakou pak dobu vstoupil tam do závodu Josefa Trinera, známého
nyní po Americe výrobce "hokého vína," a nemálo pispl k rozkvtu obchodu
toho moderním a kiklavým oznamováním a úelnj^m dopisováním do všech

konc a kraj Ameriky. V prvých dnech msíce íjna r. 1901. vyjel si do Te-

xasu, cestovat v zájmu "hokého vína," a tam v noci s nedle na pondlí, dne

21. íjna, byl ve msteku Smithville, v okresu Bastrop, vlakem zabit. Mrtvola

jeho dopravena byla do Chicaga a slavn pohbena na Národním hbitov.

—

'Spisovatelská innost' Albieriova v Americe byla sice dosti ilá, ale vý-

sledky její byly ceny nevalné. Byl Albieri nucen pracovati rychle, na zakáz-

ku, aby uhájil život, a proto se není ani co diviti, že historie eské literatury

bu práce ty pomine mlením, anebo se jen krátcB o nich zmíní. Albieri na-

psal ve Spojených Státech—krom již zmínných prací—a to pro eské aso-

pisy a kalendáe tyto povídky a romány

:

"Koánek politiká." Práce ta mla býti obrazem úplatné, neestné po-

litiky americké, a vycházela v "Domácnosti." Avšak, a látka ta je velice

vdná, spracování její pokulhává. Sociální a politická látka Albierimu ne-

svdila.

"Pupaka," obraz ze života new-yorských Cech. Je to práce psaná na

spch, a sama o sob valné ceny literární nemá. Vyšla ve "Sborníku Ame-
rickém."

"Krvavou stopou," z upomínek esko-amerického knze. Delší povídka

ta vyšla v kalendái "Amerikán" na r. 1902. Je to, tušíme, plagiát, s nahraze-

ním cizích jmen eskými. tenástvu kalendáe toho se ovšem povídka ta za-

mlouvala.

"Ve vlastní lei."—Z upomínek eského detektiva v Chicagu.—Vypravu-
je Pavel Albieri. Povídka ta byla v kalendái "Hlasatel" na r. 1902. Jedná
o uprchlém rakouském nadporuíkovi Alfredu Langerovi, který nechal ve Ví-

dni ženu a v Chicagu se znovu oženil. Když pak za ním pijela jeho prvá že-

na, tu se zastelil. Myslíme, že práce ta je pvodní; komposice však je slabá

a charakteristika osob mdlá.

Menší povídka "Necestovali do Ameriky," vyšla ve slovenském kalen-

dái "Jednota," vydávaném P. Štpánem Furdekem v Clevelandu.
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"Domacnosti." Sbornik se vsak nevyplacel, a Albieri, vydav osm cisel, zastavil 
jeho vydavani a odejel do Clevelandu ve state Ohio, kdez 17. brezna roku 1899. 
pustil se do vydavani obrazkoveho tydenniku "Pestre Listy." Take vsak tento 
podnik nesel tak, jak by si byl Albieri pral, a 15. cervence zmineneho roku vy
slo posledni cislo onoho casopis'U. Novinareni se vsak pres to prece jen jeste 
nenabazil, a prevzal s Vaclavem"'A. Jungem: znamym prekladat'elem Puskinova 
"Evzena Onegina" a Byronova "Donna Juana," redigovani nove zalozeneho 
clevelandskeho denniku "Americana.". Spolupracovniei s~ vsak nepohodli a po 
skandalnim osobnim boji, jenz skoncil tim, ze manzelka Albieriova, roze!la 
:M:arie Jaegrova z New Yorku-za chot' ji pojal Albieriv ]\filwaukee-prepadla 
nic netusiciho Junga na verejne uliei a chtela ho karabacem spraskati-Albieri 
odstehoval se do Chicaga. 

Za nejakou pak dobu vstoupil tam do zavodu Josefa Trinera, znameho 
nyni po Americe vyrobce "horkeho vina," a nemalo prispel k rozkvetu obchodu 
toho modernim ac kriklavym oznamovanim a ucelnym dopisovanim do vsech 
koneu a kraju Ameriky. V prvych dnech mesice rijna r. 1901. vyjel si do 'Te
xasu, cestovat v zajmu "horkeho vina," a tam v noci s nedele na pondeli, dne 
21. rijna, byl ve mestecku Smithville, v okresu Bastrop, vlakem zabit. l\lrtvola 
jeho dopravena byla do Cb.icaga a slavne pohrbena na Narodnim hrbitove.-

ISpisovatelska cinnost' Albieriova v Ameriee byla sice dosti cila, ale vy
sledky jeji byly ceny nevalne. Bylt' Albieri nucen pracovati ryehle, na zakaz
ku, aby uhajil zivot, a proto se neni ani co diviti, ze historie ceske literatury 
bud' prace ty pomine oocenim, anebo se jen krate-e 0 nich zmini. Albieri na
psal ve Spojen:fch Stateeh-krome jiz 'zminenych praci-a to pro ceske caso
pisy a kalendare tyto povidky a romany : 

"Koranek politikar." Prace ta mela byti obrazem uplatne, necestne po
litiky americke, a vyehazela v "Domaenosti." Avsak, ac latka ta je velice 
vdecna, spracovani jeji pokulhava. Soeialni a politicka latka Albierimu ne
svedcila. 

"Puparka," obraz ze zivota new-yoTskyeh Ceehu. Je to prace psana na 
3pech, a sama 0 sobe valne ceny literarni nema. Vysla ve "Sborniku Ame
~ckem." 

"Krvavou stopou," z upominek cesko-ameriekeho kneze. Delsi povidka 
ta vysla v kalendari "Amerikan" na r. 1902. Je to, tusime, plagiat, s nahraze
nim cizieh jmen ceskYmi. Ctenarstvu kalendare toho se ovsem povidka ta za
mlouvala. 

"Ve vlastni leci."-Z upominek ceskeho detektiva v Chicagu.-Vypravu
je Pavel Albieri. Povidka ta byla v kalendari "IDasatel" na r. 1902. Jedna 
o uprchlem rakouskem nadporucikovi Alfred'll Langerovi, ktery nechal ve Vi
dni zenu a v Chieagu se znovu ozenil. Kdyz pak za nim prijela jeho prva ze
na: tu sezastrelil. Myslime, ze prace ta je puvodni; komposice vsak je slaba 
a charakteristika osob mdla. 

" 

]\fensi povidka "Necestovali do Ameriky," vysla ve slovenskem kalen
dari "Jednota," vydiivanem P. Stepanem Furdekem v Clevelandu . 

• 
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V echách, ped druhým svým odjezdem do Ameriky, napsal chicažský

román "Nevsta za 50 dollar." Román ten vyšel v Praze. Za etbu pro oby-

ejný lid se ješt hodí. Z vdné té látky mohl dobrý spisovatel vytvoit ro-

mán skuten cenný.

Albieri se též pouštl do tvorby dramatické, a jeho "Kam, Pane, krá-

íš?" drama, zpracované podle anglického díla "Domine, quo vadis?" k nmuž
látka byla vzata ze Sienkiewiczova proslulého roKictiiu téhož jména, byl dáván

v Chicagu ve stálém eském divadle, ízeném editelem Frant. Ludvíkem, n-
kolikráte po sob, pi plném dom. Práce, vypotena jsouc na efekt, jest adou
dojímavých obraz, ale niím více.

Volný peklad kusu "Isabella," jenž byl jedné doby "zuiv" hrán v laci-

ných divadlech chicažských po kolik týdn denn, už Albieri provozovati nevi-

dl, a nebýti toho, že dáván byl krátce po jeho smutném skonu, byl by býval

sotva dáván dvakráte po sob.

Dále napsal malý nárt historie eského vysthovalectví v Chicagu;

uveejnný v "Adresái na r. 19(X)." a vyd. tamní "Národní tiskárnou," a pelo-

žil pro omažské "Kvty americké" sensaní román z americké spolenosti "Mor-

monská nevsta."

—

BATOVEC FRANTIŠEK.

Batovec, jenž býval v Rakousku dlostelcem a pak žil dlouhá léta ve

mst Saginaw v Michiganu, v letech osmdesátých hledal slávy své skládáním

necudných a cynických písniek "svobodomyslných" a protináboženských, kte-

ré byly u svobodomyslného lidu nemálo oblíbeny. Odrhovaky ty vycházely

v "Dennici Novovku" v Clevelandu a pisply nemálo ku "vzdlání" "svobodo-

myslného" lidu esko-amerického.

—

Veršotepec Batovec si ani tohoto místa zde nezasluhuje, ale uvádíme jej

jako odstrašující píklad literární "básnické" americké sprostoty.

—

P. BENEŠ C. J.,

esko-katol. fará v St. Maryš, Texas, známý linguista, byl a je posud literár-

n inným. Jeho peklad románu "Bankrot"—napsal Konrád von Balanden

—

je opravdu vzorným.

BITTNER BARTOŠ.

O Bittnerovi dlužno doznati, že jest nadaným satyrikem a v umní ver-

šovnickém že jest sbhlým. Již v echách psával básn do Sládkova "Lumíra,"

do "Svtozora" a echových "Kvt." V Americe pak otištna je celá ada
básní jeho v "Duchu asu," v kalendái "Amerikánu" a v "Šotku," jehož byl vy-

davatelem a redaktorem.

Bittner, jenž jest hlasatelem zásad svobodomyslných a krajní nevry,
bezohledn, hrub a mnohdy nespravedliv píše proti katolicismu a katol. i e-
skýTn knžím, a zdá se, že v nevru a její zásady—ví, emuž tak není u celé

ady jiných "svobodomyslných" pedák esko-amerických.

—

738 IJejiny OechUv AmerickYch. 

V Cechach, pred druhym svym odjezdem do Ameriky, napsal chicazsky 
roman "N evesta za 50 doUaru." 'Roman ten vysel y Praze. Za cetbu pro oby
cejny lid se jeste hodi. Z vdecne te Hitky mohl dob:ty.spisovatel vytvorit ro
man skutecne cenny. 

Albieri se tez poustel do tvorby dramaticke, a jeho "Kam, Pane, kra- , 
cis f' drama, zpracovane podle anglickeho dila "Domine, quo vadis y" k nemuz 
latka byla vzata ze Sienkiewiczova prosluleho ronJ.d,IlU tehoz jmena, byl davan 
v Chica'gu ve stalem ceskem divadle, fizenem reditelem F'rant. Ludvikem, ne
kolikra,te po sobe, pri pinem dome. Prace, vypoctena jsouc na efekt, jest radou 
dojiinavych obrazll, ale nicim vice: ' 

Volny pi"eklad kusu "Isabella," jenz byl jedne doby "zurive" hran v laci- ,'! 
nych divadlech chicazskych po kolik tydnll denne, uz Albieri provozovati nevi
deI, a nebyti toho, ze davan byl kratce po jeho sml1tnem skonu, byl by byval 
sotva davan dvakrate po sobe. 

DaJe nap sal maly mlcrt historie ceskeho vystehovalectvi v Chicagu, 
uverejneny v "Adresafi na r. 1900." a vyd. tamni '~Narodni tiskarnou," a prelo
iil pro omazske "Kvety americke" sensacni 1'oman z ame~icke spolecnosti "1\101'
monskii nevesta."-

BATOVEC FRANTISEK. 

Batovec, jenz byval v Rakousku delostrelcem a pak zil dlouha leta ve 
meste Saginaw v lVIichiganu, v letech osmdesatych hledal slavy sve skladanlm 
necudnych a cynickfrch pisnicek "svobodomyslnych" a protinabozenskych, kte
re byly u svobodomyslneho lidu nemalo obllbeny. Odrhovacky ty vychazely 
v "Dennici Novoveku" v Clevelandu a prispely nemalo ku "vzdelani" "svobodo
myslneho" lidu cesko-americkeho.-

Versotepec Batovec si ani tohoto mista zde nezasluhuje, ale uvadime jej 
jako odstrasujici pfiklad literarni "basnicke" americke sprostoty.-

P. BENES C. J., 

cesko-katol. farar v St. :Mary's, Tcxas, znamy linguista, byl a je posucl literar
ne cinnym. Jeho preklad romanu "Bankrot"-napsal Konrad von Balanden
je opravdu vzornym. 

BITTNER BARTOS. 

o Bittnerovi dluzno doznati, ze jest nadanym satyrikem a v Umen! ver
sovnickem ze jest sbehl:fm. Jiz v Cechach psaval basne do Shidkova "Lumira," 
do "Svetozora" a Cechovych "Kvetll." V Americe pak otistena je celfL rada 
basni jeho v "Duchu Casu," v kalenclafi "Amerikanu" a v "Sotku," jehoz byl vy
davatelem a redaktorem. 

Bittner, jenz jest hlasatelcm zasacl svobodomysln)'ch a krajni nevery, 
bezohledne, brube a mnohdy nespravecllivc pise proti katolicismu a katol. i ce
skfm knezlm, a 'zda se, ze v neVenl a jeji zasady-vHi, cemuz tak neni u cele 
rady jinf'ch "svobodomyslnych" prediikli cesko-americkYch.-

• 



Nástin literatury esko-americké. 739

Žurnalistou i eníkem jest Bittner dobrým. Bittner napsal též nkolik

povídek do kalendáe "Amerikána." Také napsal "vdecký" katechism svobo-

domyslné mládeže, jenž se však pro mládež naprosto nehodí.

V djinách esko-americké žurnalistiky a práce ve smyslu eské ameri-

cké svobodomyslné strany má Bittner zajištno své místo.

—

BORECKÝ JAN,

krejí, napsal "Kapitoly," spisek obsahu polemického, který však svobodomy-

slným tiskem nepízniv posuzován hj\. Brožurka ta vyšla v Cedar Rapidsích,

nákladem již zaniklého "Svitu" a spisovatel "Kapitol" zle hoekuje na híchy

esko-amerických vdc strany svobodomyslné, — Spisek ten však je strani-

cký a sloh skuten neuený.

—

Krom toho napsal tu a tam nco do svobodomyslných list; ale byl

by lépe uinil, kdyby se byl držel svého poctivého emesla, a nedral se tam, kam
nepatil.—Kdo chce jiné pouovat, naped sám se musí hluboce vzdlat.

BREUER KAREL H.,

napsal spisek "Nemoce koské." Kniha ta byla vydána r. 1899. "Národní ti-

skárnou" v Omaze. U omažského "Hospodáe" byl redaktorem zdravotnické

rubriky. Dále vydal v téže tiskárn spis: "Domácí léení, struný popis, jak

léiti doma obyejné nemoce."

Narodil se 10. bezna 1866. v Hamern (Samota, která náležela k Male-

šovu; nyní je tam pouze louka). Roku 1876. pibyl s rodii svými do Ame-
riky, kteí se usadili na farm nedaleko Nové Prahy v IMinnesot. Pracoval n-
kolik rok na farm svého otce, vstoupil pozdji jako výpomocný redaktor do

redakce "Svornosti," potom stal se v Chicagu notáem a pozemkovým je-

dnatelem, po té byl spoluraajetníkem "Chicažských List," a když v podniku

tom všecky své peníze ztratil, odsthoval se do Omahy. Tam byl redaktorem

asopisu "Hospodáe" a zárove úetním a oznámkovým jednatelem u "Po-

kroku Západu." Potom byl doktorem v Crete v Nebrasce, a nyní provozuje

lékaskou praxi v Cameron, Texas.

P. BROŽ JAN ŠTPÁN, ;;;

katol. fará v Dodge, v Nebrasce a len státní historické spolenosti pro Neb-

rasku. Tento uený eský knz se vnoval se zvláštní zálibou obtížným, hlu-

bokým studiím starých indiánských kmen v Nebrasce a vbec tch, které na

západu a severozápadu bydlely. Vzácné své výzkumy uložil do knihy, jež vy-

šla u "Pokroku Západu," pod názvem: "Nebraska v minulosti." Svá histori-

cká etná pojednání uveejoval ve zmínném asopise. Djiny katol. osady v

Dodge, Nebr., jež jsou velice podrobné a s mravení pílí snesené, vyšly v ti-

skárn eských benediktin v Chicagu, 111. U tohoto historického knze-spi-

sovatele dlužno dodati, že v eském jazyku napsal a vydal díla skuten velmi

cenná, která byla jako taková i uenými historickými americkými spolenost-

mi uznána. O jeho psobení a život jsme se zmínili, vypisujíce djiny osady

Dodge, Nebr., kde jako fará blahodárn psobí. Žel, že pro svoji vleklou

nemoc, nemže se své zamilované práci tak vnovat, jak by si pál.—Ve v-
decké historické literatue zabezpeil si navždy estné místo.
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Zurnalistou i recnikem jest Bittner dobrYm. Bittner napsal tez nekolik 
povidek do kaIendM'e "Amerikana." Take napsal "vedeckf' kateehism svobo
domyslne mladeze, jenz se vsak pro mladez naprosto nehodi. 

V dejinaeh cesko-amerieke zurnalistiky a praee ve smyslu ceske ameri
eke svobodomyslne strany ma Bittner zajisteno sve misto . ...:....:-

BORECKY JAN, 

krejci, napsal "Kapitoly," , spisek obsahu polemiekeho, ktery vsak svobodomy
slnym tiskem nepl'iznive posuzovan by1. Broznrka ta vysla v Cedar Rapidsieh, 
nakladem jiz zanikleho "Svitu" a spisovatel "Kapitol" zle horekuje na hfiehy 
cesko-americk)Teh Vlldcll strany svobodomyslne. - 'Spisek ten vsak je strani
ek)' a sloh 'skuteene neueeny.-

Krome toho napsal tu a tam neco do svobodomyslnych listll; ale byl 
by lepe ueinil , kdyby se byl driel sveho poctiveho l'emesla, a nedral se tam, kam 
nepatril.-Kclo chee jine poncovat, napI'ed sam se mnsi hluboce vzdelat. 

BREUER KAREL H., 

napsal spisek "~emoce konske." Kniha ta b~rla vyd{llla r. 1899. "~arodni ti
skarnou" v Omaze. U olllaz~keho "Hospodal'e" hyl redaktorem zdravotnicke 
rnbriky .. Dale vyc1al v teze tiskarnc spis: "Domaci leeeni, struCn)T popis, jak 
leciti doma obycejne nemoce." 

~arodil se 10. bi-ezna ]866. v Hamel'ne (8a111ota, ktera nalezela k :\lale
SOYll; nyni je tam pouze lonka). Rokn 1876. pl'ibyl s rodici sv:hni 00 Ame
riky, ktel'i se -nsaclili na fal'Ine nec1aleko ~ove Prahy v·l\Tinnesote. Pracovalne
kolik rokll na fal'l~e sveho otce, vstO'llpil po1.oeji jako vypomocny redaktor do 
redakce "8vornosti," potom stal se v Chicagu notarem a po1.emkovym je
dnatelem, po te byl spolnmajetnikem "Chicazsk,fch Listl:'l," a kdyz v poclnikn 
tom vsecky sve penize ztratil, odstehoval se do Omah~'. Tam byl redaktO'rem 
casopisu "Hospoc1are" a zarovell l1eetnlm a oznamkovJrm jednatelem u "Po
kroku Zapadn." Potom b~'l doktorem v Crete v Nebrasce, a nyn! provozuje 
lekafskou praxi v Cameron, Texas. 

P. BROZ JAN STEPAN, ".:' 
l, . 

katol. farM' v Dodge, v Nebrasce a elen stMni historieke spolecnosti pro Neb
rasku. Tento uceny eesky lmez se v~noval se zvlastnl zaJibou obtiznym, hlu
bokym studiim starSrch incliansk)'ch kmeml v Nehrasce a vllbec tech, ktere na 
zapadu a severozapadu bydlel~'. Vzacne sve vyzknmy ulozil do- knihy, jez vy
sla u "Pokroku Zapadll," pod nazvem: "~ebraska v minnlosti." Sva histori
eka cetna POjedllani l1verejiiova] ve zlllinenem casopise . . Dejiny katol. · osady v 
Dodge, Xehr., jez jSOll velice podrobne a s mn-wellci pili snesene. vysly v ti
skarne Ce~k~'ch henecliktinll v Chicagu, Ill. U tohoto historickeho kneze~spi
sovatele dlllzno clodati, ze v ceskem jazykll napsal a v~'dal dna skuteene velmi 
cenna, kteni byla jako takova i lleen~Tmi historick.fmi americkf'mi ~poleeno~t
mi 111.11a11a. 0 jeho ptlsobeni a zivote jsme se zminili, vyplsnjice dejin~' o~ac1y 
Dodge, Nebr., kde jako farar blahodarne Pl1sobL Zel, ze pro svoji vleldou 
nemoe, nemuze se sve zamilovane praei tak venovat, jak by si p]"a 1.-Ve y~
deeke historieke literature zabezpecil si navzdy. cestne misto. 
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P. CIPÍN VOJTECH,

fará v Kellnersville, ve "Wisconsinu, vydal malý i velký katechismus pra e-
skou mládež katolickou ve Spojených Státech. Krom toho jako hudební od-

borník a znalec stavitelského a ezbáského církevního umní, napsal z tchto

obor etné pozoruhodné odborné stati a lánky v asopisech : "Hlasu," "Katolí-

ku" i "Vlastenci," jakož i mnohá delší pojednání apologetická a národn ná-

boženská.

APEK JAN V.

Dlužno doznati, že Jan V. apek, bývalý redaktor zaniklého "Pokroku"

v Clevelandu, O., jenž dlouhá léta se zabýval výzkumy elektrotechnickými,

byl v eské Americe dosud nejlepším humoristou. etné jeho literární práce,

roztroušeny jsou po rzných publikacích. Z tch zasluhuje zmínky román
satjTicko-humoristický "Rytíové," jenž je persifláží na esko-americké spol-

kovnictví, jež si na parádu a "fanglikování" potrpí. Samostatn vydal "Ži-

vot sv. Antonína Paduánského," knihu téhož rázu jako Havlíkv "Kest sv.

Vladimíra." apkova Legenda o svatém Antonínu Paduánském je však pou-

ze parafráze Buschova "Das Leben des heiligen Antonius von Padua,"—
Peklad ten je však velmi nedbale poízen.

APEK TOMÁŠ,

právník v New Yorku, (bratr J. V. apka) pracoval v oboru historického bá-

dání. Výsledek toho studia byl spis r. 1889. nákladem "Pokroku Západu" v

Omaze v Nebrasce vydaný, pod názvem : "Památky prvních eských emigrant

v Americe." Práce ta svdí o píli a svdomitosti spisovatele a obsahuje pro hi-

storika materiál velmi cenný. Díla tohoto jsme jako pramene užili pi vydání

"Djin echv Amerických."

—

Druhým velmi pkným historicko-informaním spisem apkovým je

anglicky psané dílo : 'The Slovaks of Hungary," jímž znamenit posloužil ped
anglickou veejností bratím Slovákm. Kniha ta vyšla u "The Kiickerbocker

Press" v New Yorku r. 1906. V díle tom, jež je vyzdobeno nkolika illustra-

cemi, jedná se o Slovanech vbec, o panslavismu, o Slovácích v minulosti a pí-

tomnosti, o jejich jazyku a literatue, o sociálním jejich postavení a o maar-
ské kruté persekuci slovenského národa. Kniha ta je ceny nemalé a spiso-

vatel prací tou zapsal se v srdce Slovák písmem zlatým.

V dob pítomné (1910.) chystá se T. apek vydat knihu: "Padesát let

eského tisku v Americe."

ECHOVÁ (KOZLOVÁ) PAVLA,

již zemelá, rodem z Chicaga, psávala pouné lánky do "Svornosti," jež ale vt-

šinou byly pekládány ze souasných ísel "Lady's Home Journalu," a to ješt

asto velmi špatn. lánky ty jednaly hlavn o emancipaci žen a výchov
mládeže. Jinými opt statmi povzbuzovala dívky a ženy k innosti osvtové a

národní. Ale i tyto vci nebývaly pvodní, nýbrž peklady.
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P. ClPiN VOJTECR, 

farar v Kellnersville, ve Wisconsinu, vydal maly i velky katechismus pro ce
skou mladez katolickou ve Spojenych Statech. Krome toho jako hudebni od
bornik a znalec stavitelskeho a rezbarskeho cirkevniho umeni, napsal z techto 
oborU cetne pozoruhodne odborne stati a clanky v casopisech: "Hlasu," "KatoH
lru" i "Vlastenci," jakoz i mno-ha deIst pojednani apologeticka a narodne na
bozenska. 

CAPEK JAN V. 

DIuzno doznati, ze Jan V. Capek, byvaly redaktor zanikleho "Pokroku" 
v Clevelandu, 0., jenz dlouha leta se zabyval vyzkumy elektrotechnickJrni, 
byl v ceske Americe dosud nejlepsim humoristou. Oetne jeho literarni prace, 
roztrouseny jsou po ruznych publikadch. Z tech zasluhuje zminky roman 
satyricko-humoTisticky "Rytirove," jenz je persiflazi na cesko-americke spo!
kovnictvi, jez si na paradu a "fanglickovani" potrpi. Samostatne vydal "zi
vot sv. Antonlna Paduanskeho," knihu tehoz razu jako HavHckuv "Kfest sv. 
Vladimira." Capkova Legenda 0 svatem Antoninu Paduanskem je vsak pou
ze parafraze Buschova "Das Leben des heiligen Antonius von Padua."
Preklad ten je vsak velmi nedbale pofizen. 

CAPEK TOMAS, 

pravnik v New Yorku, (bratr J. V. Capka) pracoval v oborn historickeho ba
dan!. V)'Tsledek toho studia byl spis r. 1889. nakladem "Pokroku Zapadu" v 
Omaze v Nebrasce vydany, pod nazvem: "Pamatky prvnich ceskych emigrantii 
v Americe." Prace ta svedei 0 pili a svedomitosti spisovatele a obsahuje pro hi
storika material velmi cenny. Dna tohoto jsme jako pramene uzili pfi vydani 
"Dejin Cechuv AmerickYch."-

Druhym velmi peknym historicko-inform'a-enim spisem Capkovym je 
anglicky psane dUo: "The Slovaks of Hungary," jimz znamenite poslouzil pi-ed 
anglickou verejnosti bratHm Slovakum. Kniha ta vysla u "The Knickerbocker 
Press" v New Yorku r. 1906. V dHe tom, jez je vyzdobeno nekolika illustra
cemi, jedna se 0 Slovanech viibec, 0 panslavismu, 0 'Slovacich v minulosti a pii
tomnosti, 0 jejich jazyku a literature, 0 sociaInim jejich postaveni a 0 mad'ar
ske krute persekuci slovenskeho naroda. Kniha ta je ceny nemale a spiso
vatel praci tou zapsal se v srdce Slovakii pismem zIatYm. 

V dobe pfitomne (1910.) chysta se T. Capek vydat knihn: "Padesat let 
ceskeho tisku v Americe." 

CECHOVA (KOZLOVA) PAVLA, 

jiz zemrela, rodem z Chicaga, psavala poncne clanky do "Svornosti," jez ale vet
sinou byly prekladany ze f,oueasnych eisel "Lady's Home J ournalu," a to jeste 
casto velmi spatne. Clanky ty jednaly hlavne 0 emancipaci zen a vychove 
mladeze. Jinymi opet statemi povzbuzovala divky a zeny k einnosti osvetove a 
narodni. Ale i tyto yeci nebS'valy pi'lVodlll, nybrz preklady. 
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EMUS FRANTIŠEK

napsal i peložil nkolik bezcenných povídek.

—

ERMÁK JOSEF,

pekladatel "Války za neodvislos." Dále sestavil dle rzných pramen "D-
jiny obanské války" a "Djiny Ameriky." Historické pokusy ty se ale ermá-
kovi valn nezdaily.

—

P. ERVENÝ PETR,

fará osady sv. Prokopa v Cleveland, O., jako spoluredaktor "Vstníku," orgá-

nu I. . . K. Ú. Jednoty a vydavatel "Msíního Vstníku" osady sv. Proko-

pa v Cleveland, O., napsal etná pojednání a lánky z rzných obor, hlavn
však z kulturn náboženského, spolkového, djepisného a apologetického.

DIGNOVITY DR. ANT. M.

uložil bohaté zkušenosti svého života do memoirv, jež v ei anglické sepsal

a nazval : "Bohemia under Austrian Despotism." (Being an Autobiography by
Anthony M. Dignowity, M. D. of San Antonio, Texas) . esky : "echy pod ra-

kOTiským despotismem." (Vzpomínky ze života Dr. Ant. M. Dignovita, ze San
Antonia, v Texasu.) Ve spise tomto, (236 str.) psaném v zim r. 1857., dotýká

se autor národnostních a politických pomrv ech (na základ vlastního po-

znání a jak byly v tch dobách) a líí zpsobem nejvýš vlasteneckým drahé

nám všem vzpomínky historické. Povdv anglickému tenái, že jsou to Nm-
ci, naši úhlavní nepátelé, kteí zprávy o nás do ciziny vynášejí, rozepisuje se

o vrozené echm lásce k svobod, o jich pohostinství, velikých pedcích a ny-

njších útiscích. Z každé ádky mluví k nám nejistší vlastenectví, a my pro-

ítajíce tu bohatou snšku materiálu (nkde neuspoádaného) diviti se musí-

me setlosti muže, jenž v život práce tolik nasbíral vdomostí a anglickoue
tak znamenit si osvojil.

Druhý spis zove se: "American Despotism" (Americký despotismus)

.

Spisovatel v nm doliuje své zkušenosti v nové zemi, poínaje vystoupením

na beh americký. "Krutovládu americkou" vidí spisovatel v bídném soud-

nictví, jež nemilosrdn tepe, v soudech porotních, pýše to anglosaského pleme-

ne, ve zhoubném vlivu t. zv. "veejného mínní," zvlášt je-li vedeno nevdo-
mostí, pedsudkem a zlomyslností. I tu jeví se spisovatelv bádavý duch opraví.

Tetí spisek nazval autor: "Crimes and Cruelties, commited by the so-

called Courts of Justice on the Sacred Rights of Individuals." (Nepravosti a

ukrutenství, nebo, jak t. zv. soudy spravedlnosti porušují svatá práva jedno-

tlivcv). Spisek tento, rázu obranného, odhaluje mstivos soudcv, rozpráví o

tom, jak se soudy vlekou a obžalovaný musí asto hniti ve vazb i pes t. zv.

"Habeas Corpus writ." Budiž známo, že Dignovity byl obžalován, že chtl oši-

diti jistou irskou vdovu o pozemek, jež od nho koupila. Irský soudce a vtši-

nou irská porota ho odsoudila na njaký as, a dle náhledu všech práva zna-

lých, nevinn. Soud tento roztrpil jej do duše ; byl patrn sosnován jeho

nepátely v San Antoniu, Tex., kteí, nemohouce se pomstíti jinak, volili si

tuto cestu.
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CEMUS FRANTISEK 

napsal i prelozil nekolik bezcennych povidek.-

CERMAK JOSEF, 

prekladatel "VaJky za neodvislost'." DaJe sestavil dIe ruzn$rch prame1ll1 "De
jiny obcanske vaJky" a "Dejiny Ameriky." Historicke pokusy ty se ale Cerma
kovi valne nezdarily.-

P. CERVENY PETR, 

farar osady sv. Prokopa v Cleveland, 0., jako spoluredaktor "Vestniku," orga
nu I. C. R. K. U. Jednoty a vydavatel "1fesicniho Vestniku" osady sv. Proko
pa v Cleveland, 0., napsal cetna pojednani a clanky z ruznych oboru, hlavne 
vsak z kulturne nabozenskeho, spolkov~ho, dejepisneho a apologetickeho. 

DIGNOVITY DR. ANT. lVI. 

ulozil bohate zkusenosti sveho zivota do memoiruv, je'z v feci anglicke sepsal 
a nazval: "Bohemia under Austrian Despotism." (Being an Autobiography by 
Anthony 1\I. Dignowity, 1\I. D. of 'San Antonio, 'Texas). Cesky: "Cechy pod ra
kouskjm despotismem." (Vzpominky ze zivota Dr. Ant. 1\1. Dignovita, 'ze San 
Antonia, v Texasu.) Ve spise tomto, (236 str.) psanem v zime r. 1857., dotyka 
se autor narodnostnich a politickych pomeroy Cech (na zaklade vlastniho po
znani a jak byly v tech dobach) a lici zpusobem nejvys vlasteneckym drahe 
nam vsem vzpominky historicke. Povedev anglickemu ctenafi, ze jsou to Nem
ci, nasi uhlavni nepratele, ktefi zpravy 0 nas do ciziny vynaseji, rozepisuje se 
o vrozene Cechllm llisce k syobode, 0 jich pohostinstvi, velikych predcich a ny
nejsi{!h utiscich. Z kazde radky mluvi k nam nejcistsi vlastenectvi, a my pro
citajice tu bohatou snusku materialu (nekde nensporadaneho) diviti se musi
me sectelosti muze, jenz v zivote prace tolik nasbiral vedomosti a anglickou rec 
tak znamenite si osyojil. . 

Drnhy spis zove se: "American Despotism" (Americky despotismus). 
Spisovatel v nem dolicuje sve zkusenosti v nove ,zemi, pocinaje vystoupenim 
na brehamerickY. "Krutovladu americkou" vidi spisovatel v bidnem soud
nictvi, jez nemilosrdne tepe, v soudech porotnich, pyse to anglosaskeho pleme
ne, ve zhoubnem vlivu t. zv. "verejneho mineni," zvlaste je-li vedeno nevedo
mosti, predsudkem a zlomyslnostL I tu jevi se spisovateluv badavy duch opravcl. 

Treti spisek nazval autor: "Crimes and Cruelties, commited by the so
called Courts of Justice on the Sacred Rights of Individuals." (Neprayosti a 
ukrutenstvi, nebo, jak t. zv. soudy spravedlnosti porusuji svata prava jedno
tlivcilV). Spisek tento, razu obranneho, odhaluje mstivost' soudcuv, rozpravi 0 

tom, jak se soudy vlekou a obzaloyan$r musi casto hniti ve vazbe i pres t. zv. 
"Habeas Corpus writ." Budiz znamo, ze Dignovity byl obzalovan, ze chtel osi
diti jistou irskou vdovu 0 pozemek, jez od neho koupila. Irsky soudce a v€tsi
nou irska porota ho ,odsoudila na nejaky cas, ac dIe nahledu vsech prava zna
lyeh, nevinne. ,goud tento roztrpcil jej do duse; byIt' patrne sosnovan jeho 
neprately v San Antonin, Tex., ktefi, nemohouce se pomstiti jinak, volili si 
tuto cestn. 
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DINEBIER JOSEF,

uveejoval delší dobu své básn, k nimž erpal motivy z pírodních kras a lá-

sky v prvých omažských "Kvtech Amerických." Práce ty jsou psány slohem

jasným a byly tenástvem se zájmem pijaty. V. Dinebier narodil se roku

1856. v Libni u Prahy, kde otec jeho býval ídícím uitelem. Do Ameriky pi-
jel r. 1878. a zemel v Omaze, v Nebrasee, kde byl uitelem na eské svobodo-

myslné škole, r. 1889.

DOSTÁLOVÁ ANNA, (pseudon. A. echová),

redaktorka asopisu "eská Žena," vnovaného esko-katol. ženám a dívkám
v Americe, vydávaného v St. Louis, Mo., a spoluredaktorka asopisu "Hlas,"

manželka H. Dostála, redaktora "Hlasu." Napsala do obou zmínných list

adu pkných lánk, dýšících istým vlastenectvím, vzdlávacích, pouných
Z apologetických, jež i v echách v mnohých asopisech byly otiskovány. Slob

její je lehký a vybroušený. Anna Dostálová, dcera statkáe JUDra Ed. Brzo-

ráda, narodila se v Nm. Brod v echách dne 6. ledna r. 1876. Dostalo se jí

v mládí výborného vzdlání. Do Ameriky pijela dne 6. záí r. 1899. Literárn

innou jest od roku 1903.

DOSTÁL HYNEK,

redaktor "Hlasu," vydávaného eským Literárním spolkem v St. Louis, Mo.,<

napsal etné lánky a pojednání ve zmínném asopise smru vlasteneckého,'

náboženského, sociálního a obranného, jimiž rázn hájil zájmy esko-katol. lidu

v Americe. Napsal dále brožurku o "Prvním esko-katol. sjezdu" v St. Louis,'

Mo., roku 1907. RedigovalHabenichtovy "Djiny echv Amerických" a také

podal pkné ukázky verš. Do rzných asopis ve staré vlasti zasílal obas
informaní lánky z eské Ameriky.

—

'

P. DOSTÁL JOSEF,

zemelý bratr pedešlého, býval}^ fará ve Spillville, v low, knz všestrann

vzdlaný a neobyejn setlý, z angliiny peložil "Katechismus pro eské
katolické farní školy ve Spojených Státech," jejž napsal P. W. Faerber. Kniha

ta vyšla nákladem eských benediktin v Chicagu, 111., r. 1901.

Rovnž z angliiny peložil H. E. Jacobsovu brožuru proti spolkm proti-

církevním, hlavn proti "Modem Woodmen '

—"Devam," jež vyšla též v be-'

nediktinské tiskárn v Chicagu. Krom toho býval pilným pispívatelem do

"Národa," "Hlasu" a "Vlastence," vybízeje v listech tch své krajany svými
nadšen psanými lánky a pojednáními k národnímu sebevdomí, k svornosti a

ku spojení esko-katol. spolk a jednot v Americe. Škoda té mladé, neúnavné,

ideální hlavy, jež tak záhy klesla v hrob.

FLÍGL LADISLAV,

napsal a peložil nkolik povídek. Týž narodil se 25. záí r. 1863. ve Mšen.
Do Ameriky pijel r. 1879. Psobil v redakci "Pokroku Západu," "Chicažských

List" a "Svornosti." Dne 7. listopadu r. 1902. zvolen byl do zákonodárný státu

Illinoisu. V Chicagu provozuje právnictví.

742 .Dejiny Oechuv Americkych. 
~---------------------

DlNEBIER JOSEF, 

uverejnoval delsi dobu sve basne, k nimi cerpal motivy z prirodnich kras a la
sky v prvych omazskych "K vetech Americkych." Prace ty jsou psany slohem 
jasn)'m a byly ctenarstvem se zajmem prijaty. V. Di.nebier narodil se roku. 
1856. v Libni u Prahy, kde otec jeho byval ridicim ucitelem. Do Ameriky pri
jel r. 1878. a zemel v Omaze, v Nebrasce, kde byl ucitelem na ceske svobodo
myslne skole, r. 1889. 

DOSTALOV.A ANNA, (pseudon. A. Cechova), 

redaktorka casopisu "Ceska Zena," venovaneho cesko-katol. zenam a divkam 
v Americe, vydavaneho v St. Louis, 1\1:0., a spoluredaktorka casopisu "Hlas," 
manzelka H. DostaJa, redaktora "Hlasu." Napsala do obou zminenych listu 
radu peknych clanku, dysicich cistym vlastenectvim, vzdelavacich, poucnych 
a apologetickych, jez i v Cechach v mnohych casopisech byly otiskovany. Slob 
jeji je lehky a vybrouseny. Anna Dostalova, dcera statkare JUDr·a Ed. Brzo
rada, narodila se v Nem. Brode v Cechach dne 6. ledna r. 1876. Dostalo se ji 
v ml:l.di vyborneho vzdelani. Do Ameriky prijela dne 6. zari r. 1899. Literarne 
cinnou jest od roku 1903. 

DOSTAL HYNEK, 

redaktor "Hlasu," vydavaneho Ceskym Literarnim spolkem v St. Louisu, :Mo.,' 
napsal cetne clanky a pojednani ve zminenem casopise smeru vlasteneckeho,: 
nabozenskeho, sociaJniho a obranm§ho, jimiz razne hajil zajmy cesko-katol. lidu 
v Americe. Napsal dale brozurku 0 "Prvnim cesko-katol. sjezdu" v St. Louis,' 
~10., roku 1907. RedigovalHabenichtovy "Dejiny C'echuv Americkych" a tak~ 
podal pekne ukazky verSu. Do ruznych casopisu ve stare vlasti zasilal obcas 
informa~ni chinky z ceske Ameriky.-

P. DOSTAL JOSEF, 

zemrely bratr predesleho, byval)r farar ve Spillville, v lowe, knez vsestranne 
vzdelany a neobycejne sectely, z angliciny prelozil "Katechismus pro ceske 
katolicke farni skoly ve Spojenych Statech," jejz napsal P. \V. Faerber. Klliha 
ta vysla nakladem ceskY·ch benediktinu v Chicagu, Ill., r. 1901. 

Rovnez z angliciny prelozil H. E. Jacobsovu brozuru proti·spolkllm proti
cirkevnim, blavnc proti "l\Ioc1ern Wooc1men"...,....-"Drevai·llm," jez vysla tez v be- i 

nediktinske tiskarne v Chicn-gu. Krome toho byval pilnym pl-ispivatelem do 
"Naroda," "Hlasu" a "Vlastence," vybizeje v listech tech ~rve krajany svymi, 
nadsene psanymi clanky a pojec1nanimi k naroc1nimu sebevedomi, k syornosti a 
kn spojeni ~esko-kato1. spolkll a jec1not v Amcrice. Bkoc1a t6 mIac1e, neunavnc, 
ide{dni hlavy, jez tak zahy ldesla v brob. 

FLIGL LADISLA V, 

napsal a prelozil nekolik poviclek Tf·z naroclil se 25. zan r. 1863. ve ~ISene. 
Do Amcriky pl-ijel r. 1879. Pllsobil v rcdakci "Pokroku Zapac1n," "Chicazskych 
Listll" a "Svornosti." Dne 7. listopac1u r. 1902. zyolen byl do zakonoclarny Si{ltu 
Illinoisll. V Chicagu provozuje pr<h·nich·i. 
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FOLDA LONGIN,

narozený v Americe z eských rodi a vychovaný ve Schuyler, v Nebrasee,

kde byl zamstnán v bankovním závod, napsal: "Kupec a básník, anebo Ne-

hody a náhody pana Prášila." Dramatický tento plod Foldv byl sehrán v

Linwood, Clarkson a ve Schuyler, v Xebrasce. O njaké však literární cen
tohoto díla nemže býti ani ei.

GREGOROVA FRANTIŠKA.

Co se týe šíení znalosti djin a života eského národa, tu zasluhuje

estné zmínky slena Františka Gregorova, která napsala "Story of Bohemia."

Djiny ty jsou vhodnou etbou pro esko-americký lid, znalý jazyka anglické-

ho. Jsou to djinj' národa eského, psané strun, poutav a nadšen. Mimo
to peložila Gregorová "Babiku" od Boženj' Nmcové do angliiny a napsala

nkolik menších literárních prací pro "Ženské Listy" v Chicagu.

Františka Gregorova narodila se r. 1850. v Temošnici, u Kláštera. Do
Ameriky pibyla s rodii svými roku 1854. a to do okresu Manitowoc, ve státu

Wisconsin. Chodila do uitelského semináe v Oshkosh ve Wisconsinu, a byla

pak uitelkou na obecné škole v Kewaunee v témže státu. Pozdji sveno jí

místo editelky na vyšší škole v Port Huron, ve státu Michigan, kdež však se-

trvala pouze rok. Roku 1888. odebrala se do Prahy, pracovat na svých dji-

nách Cech. Po návratu svém do Ameriky žila ve Woodland Parku v Coloradu,

živic se sbíráním bylin, jež prodávala lékárníkm. Zemela 18. záí 1901.

HÁJEK JOSEF J.,

bývalý redaktor "Svornosti," pozdji obchodvedoucí u Václava Fr. Severy v
Cedar Rapidsích v low. Vedle redaktorské innosti u "Svornosti" zasílal ver-

šované píspvky do "Ducha asu" a do "Šotka."

HAVLASA (KLECANDA) JAN.

V posledních letech pijelo do Spojených Stát mezi echy nkolik lite-

rát z rzných tábor a ješt z rznjších píin. Byli zde na krátko dr. Tomáš
G. Masaryk, dr. Bartošek a K. Pelant, kteí pišli mezi. americké echy hlásat

nové idee, jimiž se tém v echách eský lid dusí, a které i zde natropily více

zla jak dobra.—Pišli sem, a jak se zdá trvale se usadili, fanatití šiitelé ma-
terialistického atheismu po zpsobu Klácela, Zdrbka a Šnajdra—dr. Fr. Iška

a dr. Jaroslav Salaba-Vojan, o nichž jsme se již díve zmínili a jejich innost'
1 ocenili, kteí perem i pednáškami, výše ceníce svoji nevru, než národnost',

zpsobují ješt vtší rozvrat v naší zdejší eské rodin. Pišel sem vhlasný
eesto^-atel a spisovatel Stanko Vraz.—Konen pak zavítal mezi americké e-
chy literární eský dorost, jehož hlavními pedstavitely jsou Havlasa Jan, Alb.
.Jar. Ha^Tánek a Otakar Charvát. Mladí tito literáti vznesli do eského ame-
rického života trochu zdravého vzduchu. Nejen že ve svých rzných belletri-

stických a básnických plodech psali s porozumním pro zdejší život, nejen že

psali slušn (což se zvlášt musí v eské Americe vytknout), ale oni mli tolik

odvahy, že konen—a sami z tábora svobodomyslného—zakikli tv rzné Ge-
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FOLDA LONGIN, 

narozeny v Americe z cesk)Tch 'rodicll a vychovany ve SchuJ"ler, v Nebrasce, 
kde byl zamestnan v bankovnim zavode, napsal: "Kupec a basnik, anebo Xe
hody a nahody pana Prasila." . Dram~ticky tento plod Foldlnr byl sehran v 
Linwood, Clarkson a ye Schuyler, v Xebrasce. 0 nejake vsak literarni cene 
tohoto dHa nemuze byti ani reci. 

GREGOROVA FRANTISKA. 
I 

Co se tyee siren! znalosti dejin a ziyota eeskeho naroda, tu zasluhuje 
cestne zminky slecna Frantiska Gregorova, ktera napsala "Story of Bohemia." 
Dejiny ty jsou vhodnou cetbou pro cesko-americk)T lid, znaly jazyka anglicke
hOT J sou to dejiny naroda ceskeho, psane strucne, poutave a nadsene. 1\limo 
to prelozila Gregorova "Babicku" od Bozeny Nemcove do anglieiny a napsala 
nekolik mensich literarnich praci pro "Zenske Listy" v Chicagu. 

Frantiska Gregorova narodila se r. 1850. v Tremosnici, u Klastera. Do 
Ameriky pribyla s rodici svymi roku 1854. a to do okresu :JIanitowoc, ve statu 
Wisconsin. Chodila do ucitelskeho seminare v Oshkosh ve Wisconsinu, a byla 
pak ucitelkou na obecne skole v Kewaunee v temze statu. Pozdeji sYereno ji 
misto reditelky na vyssi skole v Port Huron, ve statu ~Iichigan, kdez vsak se
trvala pouze rok. Rokn 1888. odebrala se do Prahy, pracovat na svych deji
nach Cech. Po navratu svem do Ameriky zila ve Woodland Parku v Coloradu, 
zivic se sbiranim bylin, jez prodavala lekarnikllm. Zemrela 18. zarI 1901. 

HAJEK JOSEF J., 

byvalf" redaktor "SYornosti," pozdeji obchodvedouci u Vaclaya Fr. Severy v 
Cedar Rapidsich v lowe. Vedle redaktorske cinnosti 11 "SYornosti" zasilal yer
sovane pfispevky do "Ducha Casu" a do "Sotka." 

HAVLASA (KLECANDA) JAN. 

V poslednich letech pfijelo do SpojenS'ch Statll mezi Cechy nekolik lite
ratl1 z ruznf"ch tabOr!l a jeste z nlznejsich pHcin. Byli zde na h.rratko dr. Tomas 
G. l\Iasaryk, dr. Bartosek a K. Pelant, kterI pfisli mezi.americke Cechy hlasat 
nove idee, jimiz se temer v Ceclulch cesky lid dusi, a ktere i zde natropily vice 
zla jak dobra.--:-Prisli sem, a jak se zda trvale se usadili, fanatioti sifitele ma
terialistickeho atheismu po zpusobu -Klacela, Zdrubka a Snajdra-dr. Fr. ISka 
a dr. J aroslaySalaba-Vojan, 0 nichz jsme se jiz drive zminili a jejich cinnost' 

,ocenili, ktefi perem i prednaskami, vyse cenice svoji neveru, nez narodnost', 
zpusobuji jeste vetSi rozyrat v -mtsi zdejsi ceske rodine. Prisel sem yehlasny 
.cestoyatel a spisovatel Stanko Vraz.-Konecne pak zavltal mezi americke Ce
.chy literarni cesk)T dorost, jehoz hlavnimi predstavitely jsou Havlasa Jan, Alb. 
,Jar. Havranek a Otakar Charvat. ~Iladi tito literati vznesli do ceskeho ame
rickeho zivota trochu zdraveho ~Tzduchu. Xejen ze ve svSrch rllznS;ch belletri
stick~"cb a basnickfch plodech psali s porozumenim pro zdejsi zivot, nejen ze 
psali slusne (coz se zylaste musi v ceske Americe vytknout ), ale oni meli tolik 
odvahy, ze konecne-ac sami z tabora syobodomyslneho-zakfikli ty rl1zne Ge-
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ringry, zakikli ty šiitele a pstitele krvák a té nejhnusnjší, nejinferior-

njší literatury.

Jan Havlasa pijel do Ameriky roku 1904. a byl referentem ze svtové
výstavy v St. Louis do asopis v echách. Do St. Louis pibyl s virtuoskou

na housle, slenou Marií Heritesovou. Psal v nkterých amerických asopi-

sech o tom, co kolem sebe v eském život vidl a podrobil tu americkou eskou
svobodomyslnost' a její žurnalistiku bezohledné kritice, což do té doby bylo

nco neslýchaného, pravou opovážlivostí. Z toho vznikly pak rzné hádání a

polemiky. Havlasa, brzy se toho "veselého" života mezi Cechy nasytiv, odejel

na daleký Západ, na pobeží smavé Kalifornie. Pozdji se usadil ve mst Los

Angeles, Cal. Za svého pobytu v Americe napsal velmi etné, pkné, delší i

kratší povídky, jež byly jak ve zdejších, tak i eských listech (ve "Zlaté Praze,"

v "Politice," v "Národních Listech" atd.) uveejovány. Havlasa Jan je spiso-

vatelem nadaným a nadjným.

HAVRÁNEK JAR. ALB.

z Prahy, pibyl nejprve do Chicaga, 111. Napsal divadelní hru "Dvou lásek

spor," jež hrána byla dne 11. bezna roku 1906. chicažskými ochotníky na je-

višti Ces. Angl. Svob. Školy na 18. ulici. Hra "Dvou lásek spor" jest kus živo-

ta pražské bohémy, v nmž všechno je sice jednoduché, prosté, ale pece jen

dosti psobivé. Zel však, že mohutnost' koneného dojmu nevyhlazuje vzpomí-

nek na unavující místy rozhovory tíaktového dramatu. A. J. Havránek po-

zdji odejel do Omahy, Nebr., kdež se stal redaktorem "Pokroku Západu," v
nmž uveejnil nejen etné a pozoruhodné lánky, úvahy a feuilletony, nýbrž

i pkné l\TÍcké básn pod znakou "A. J. H." a práv v této dob (koncem ro-

ku 1910.) pináší zmínný asopis z pera jeho obsáhlou a pozoruhodnou práci:

"Mezi dvma svty." Veršovaný román z esko-amerického života ve form
dopis.

MSGR. HESSOUN JOS.

A jsme o tomto Nestoru katol. novináství v Americe a o jeho blahodár-

né innosti jako vlasteneckého knze pojednali již díve, v díle H. "Djin e-
chv Amerických," vypisujíce djiny první eské katol. osady v St. Louis, Mis-

souri, pece dlužno podotknouti, že Msgr. Jos. Hessoun byl též velmi pilný žur-

nalista, jenž do "Katolických Novin" (založen3'ch jím v Chicagu roku 1868.)

i do pozdji opt jím v život vyvolaného asopisu "Hlasu" psával velmi dobré,

pouné i zábavné, vdecké i náboženské lánky. Ale knz tento psal z Ameriky
i do list a sborník v echách. Ottv nauný slovník v díle XI. na stran
225. o nm zaznamenává: "Hessoun Josef , fará v St. Louis v Americe (naro-

dil se roku 1830. ve Vrcovicích u Písku). Studoval gymnasium v Písku, filo-

sofii a bohosloví v esk. Budjovicích, r. 1853. vysvcen na knze a byl kapla-

nem v Sedlici u Blatné, pak v Jinín u Strakonic. Roku 1865. odebral se do

Ameriky, kdež v St. Louis pevzal správu duehovní tamní eské osady. Tu
založil r. 1868. v Chicagu týdenník "Katolické noviny," k nimž i z ech pispí-

vali knží Fr. Pravda, Tomáš Novák a PY. Šmat ; ale list po nkolika msících
zanikl. Hessoun, nedav se odstrašiti, založil v St. Louis "eský literární spo-
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ringry, zakrikli ty siritele a pestitele krvaku a te nejhnusnejsi, nejinferior
nejsi literatury. - - - --

Jan HavIasa prijel do Ameriky roku 1904. a byl referentem ze svetove 
vystavy v St. Louisu do casopisu v Cech{lCh. Do St. Louisu pribyl s virtuoskou 
na housle, slecnou l\Iarii He.ritesovou. Psal v nekterych americkych casopi
sech 0 tom, co kolem sebe v ceske~ zivote videl a podrobil tu americkou ceskou 
svobodomyslnost' a jeji zurnalistiku bezohledne kritice, coz do te doby bylo 
neco neslychaneho, pravou opov{lzlivostL Z toho vznikly pak rllzne hadani a 
polemiky. Havlasa, brzy se toho "veseleho" zivota mezi Cechy nasytiv, odejel 
na daleky Zapad, na pobrezi smave Kalifornie. Pozdeji se usadi~ ve meste Los 
Angeles, Cal. Za sveho pobytu v Americe napsal velmi cetne, pekne, delsi i 
kratsi povidky, jez byly jak ve zdejsich, tak i ceskych listech (ve "Zlate Praze," 
v "Politice," v "Narodnich Listech" atd.) uverejnovany. Havlasa Jan je spiso
vatelem nadanym a nadejnym. 

HAVRANEK JAR. ALB. 

z Prahy, pribyl nejprve do Chicaga, Ill. Napsal divadelni hru "Dvou lasek 
spor," jez hrana byla dne 11. brezna roku 1906. chicazskymi ochotniky na je
visti Ces. Angl. Svob. Skoly na 18. ulici. Hra "Dvou lasek spor" jest kus zivo
ta prazske bohemy, v nem'z vsechno je sice jednoduche, proste, ale prece jen 
dosti pusobive. Zel vsak, ze mohutnost' konecneho dojmu nevyhlazuje vzpomi
nek na nnavujici misty rozhovory tHaktoveho dramatu. A. J. Havranek po
zdeji odejel do Omahy, Nebr., kdez se stal redaktorem "Pokroku Zapadu," v 
nemz uverejnil nejen cetne a pozoruhodne clanky, uvahy a feuilletony, nybrz 
i pekne lyricke brume pod znackou "A. J. R." a prave v teto dobe (koncem ro
ku 1910.) prinasi zmineny casopis z pera jeho obsahlou a pozoruhodnou praci: 
"l\:[ezi dvema svety." Versovany roman z cesko-americkeho zivota ve forme 
dopisu. 

MSGR. HESSOUN JOS. 

Ac jsme 0 tomto Nestoru katol. novinarstvi v Americe a 0 jeho blahodar
ne cinnosti jako vlasteneckeho kneze pojednali jiz drive, v dile II. "Dejin Ce
chuv Americkych," vypisujice dejiny prvni ceske katol. osady v St. Louisu, Mis
souri, prece dluzno podotknouti, ze l\fsgr. J os. Ressoun byl tez velmi pilny zur
nalista, jenz do "Katolickych Novin" (zalozenych jim v Chicagu roku 1868.) 
i do pozdeji opet jim v zivot vyvolaneho casopisu "IDasu" psaval velmi dobre, 
poucne i zabavne, vedecke i nabozenske clanky. Ale knez tento psal z Ameriky 
i do listu a sborniku v Cechach. Ottuv naucny slovnik v dile Al. na strane 
225. 0 nem zaznamenava: "Ressoun Josef"farar v St. Louisu v Americe (naro
dil se roku 1830. ve Vrcovicich u Pisku). Stud oval gymnasium v Pisku, filo
sofii a bohoslovi v Cesk. Budejovicich, r. 1853. vysvecen na kneze a byl kap]a
nem v Sedlici u Blatne, pak v Jinine u Strakonic. Rokl1 1865. odebral se do 
Ameriky, kdez v St. Louisu prevzal spravu duchovni tamni ceske osady. Tu 
zalozil r. 1868. v Chicagu tydennik "Katolicke noviny," k nimz i z Cech prispi
vali knHi Fr. Pravda, Tomas Novak a Fr. Smat; ale list po nekolika mesicich 
zanikl. Hessoun, nedav se odstrasiti, zalozil v St. Louisu "Cesky Iiterarni spo-
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lek," který roku 1871. poal pod jeho vedením vydávati nový katol. týdenník

"Hlas" (nyní vychází dvakrát týdn), v Americe valn rozšíený. List ten se-

známil tenáe své s mnohými pknými plody eského písemnictví, jež otiskl.

—

Nejvíce prací v nm uložených je z péra Hessounova, jenž psal také piln do
vlasti, vyliuje v "Blahovstn" duchovní život echv amerických. Jsa pro

horlivou svou péi o kostel a školu i literární své psobení uznáván za pední-
ho duchovního vdce eských katolík, poctn byl o 251etém jubileu svého fa-

ráování v St. Louis r. 1890. vzácnou slavností, k níž vydali eští knží ame-
rití objemný a pouný spis "Krátké djiny a seznam esko-katolických osad

ve Spoj. Státech amer.", sestavený od knze Ant. P. Houšt. F D Z."

HLAVÁEK FRANTIŠEK.

Socialistická literatura "básnická" byla v eské Americe málo pstována,

a co napsáno, valné umlecké ceny nemá. Po Jos. Peckoví, jenž tento literární

druh pstoval z ech prvý, zasluhuje zmínky samouk Frant. Hlaváek, redak-

tor "Spravedlnosti" v Chicagu, a šiitel nauk anarchistických a socialistických.

Tendenní básn jeho jsou formy neumlé a drsné, a obsahují mnohdy origi-

nelní myšlenky a úelu svému, šíení anarchie a socialismu, vyhovují. Roz-

troušeny jsou po rzných asopisech socialistických a snška nkterých vyšla

v samostatné sbírce. Knížka ta vyšla nákladem spisovatelovým v New Yorku.

Rovnž napsal: "Podmínky individuelní a spoleenské svobody"—vyšlo v New
Yorku r. 1894. ; "Ženy a hnutí dlnické" (uveejnné v "Severoeském Dlní-

ku" v Teplicích r. 1900.) ; "Djiny hornických stávek r. 1882. v echách a na
Morav;" též v "Severoeském Dlníku" v Teplicích r. 1900. ; nepknou a bez-

cennou "Veršovanou pohádku o stvoení svta" (vydanou "Dennicí Novovku"
v Clevelandu r. 1900.) a eský text ku "Písni práce," která jest hymnou rakou-

ských dlník a zpívá se tém pi každé schzi. Mimo to peložil : Marxovu
brožuru "Námezdná práce a kapitál" ; Krapotkinovu knížku "Zákon a autorita"

(ob vyšly v Matici dlnické, vydávané "Hlasem Lidu" v New Yorku, r. 1892.

—

1893.) a "Djiny velké francouzské revoluce" od Vil. Blose. Jeho pojednám
"Životopis kousku kamenného uhlí," je plagiát.

—

V poslední dob vydal František J. Hlaváek "Socialistické pojednání."

Je to peklad anglické knihy "Merrie England" od Rob. Beatchforda a znovu
vydal "Veršovanou pohádku o stvoení svta," jež vyšla zde i v Praze již

v trojím vydání —

SL. HLÍNOVÁ MABIE,

spoluredaktorka "Ženských List" v Chicagu, napsala etné povídky, jež se

sice nad prostednos nevyšvihly, ale eskému americkému tenástvu, jež v té

píin neklade vysokých požadavk, staily ku chvilkovému pobavení.

P. HODYC JAN. (Jih.)

P. Jan Hodyc, eský katol. knz, (zemel v srpnu roku 1906. v nemocnici
v Boemu v Texasu), byl básníkem nevšedního nadání, jak o tom svdí jeho

báse: "Dcera Ambrožova" (ve "Zlaté Praze" r. III.), "V selském statku" a
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lek," ktery roku 1871. pocal pod jeho vedenim vyda.vati novy katoI. tydennik 
"HI as" (nyni vyehazi dvakrat tydne), V Ameriee valne rozsITenY. List ten se
znamil ctenare sve s mnohymi peknjrmi plody ceskeho pisemnietvi, jez otiskI.
Nejviee praei v nem ulozenyeh je z pera Hessounova, jenz psal take pilne do 
vlasti, vylieuje v "Blahovestu" duehovni zivot Cechuv ameriekYeh. Jsa pro 
horlivou svou peei 0 kostel a skolu i literarni sve pusobeni uznavan za predni
ho duchovniho vudee ceskyeh katolikll, poeten byl 0 25letem jubileu sveho fa
rarovani v St. Louisu r. 1890. vzacnou slavnosti, k niz vydali cesti knezi ame
riet! objemny a poueny spis "Kratke dejiny a seznam cesko-katolickych osad 
ve Spoj. Statech amer.", sestaveny od kne'ze Ant. P. Houste. F D Z." 

HLAVACEK FRANTISEK. 

80cialisticka literatura "basnicka" byla v ceske Americe malo pestovana, 
a co napsano, valne ume.Iecke ceny nema. Po Jos. Peckovi, jenz tento literarni 
druh pestoval z Cechu prvy, zasluhuje zminky samouk Frant. Hlavacek, redak
tor "Spravedlnosti" v Chicagu, a siritel nauk anarchistickych a socialistickYch. 
Tendencni basne jeho jsou formy neumele a drsne, ae obsahuji mnohdy origi
nelni myslenky a ueelu svemu, sireni anarchie a socialismu, vyhovuji. Roz
trouseny jsou po ruznych casopisech socialistickych a snuska nekterych vysla 
v samostatne sbirce. Knizka ta vysla nakladem spisovatelovSrm v New Yorku. 
Rovnez napsal: "Podminky individuelni a spolecenske svobody"-vyslo v New 
Yorku r. 1894.; "Zeny a hnuti delnicke': (uverejnene v "Severoceskem Delni
ku" v Teplicieh r. 1900.) ; "Dejiny hornickych stavek r. 1882. v Cechach a na 
IVlorave/' tez v '.'Severoceskem Delniku" v Teplicieh r. 1900.; nepeknou a bez
cennou "VerSovanou pohadku 0 stvoreni sveta" (vydanou "Denniei Nov{)veku" 
v Clevelandu r. 1900.) a ~esky text ku "Pisni prace," ktera je~t hymnou rakou
skyeh delniku a zpiva se temer pri kazde sehuzi. l\'Iimo to prelozil: l\iarxovu 
brozuru "Namezdna praee a kapital"; Krapotkinovu knfZku "Zakon a autorita" 
(obe vysly v Matiei delnicke, vydavane "Hlasem Lidu" v New Yorku, r. 1892.-
1893.) a "Dejiny velke francouzske revoluce" od ViI. Blose. Jeho pojednani 
"Zivotopis kousku kamenneho uhH," je plagiat.-

V posledni dobe vydal Frantisek J. Hlavacek "Socialistieke pojednanL" 
Je to preklad anglieke knihy "Merrie England" od Rob. Beatchforda a znovu 
vydal "VerSovanqu pohadku 0 stvoreni sveta," jez vysla zde i v Praze jiz 
v trojim vydam -

SL. HLlNOV A MARIE, 

spoluredaktorka "Zenskych Listu" v Chicagu, napsala cetne povidky, jez se 
siee nad prostrednost' nevysvihly, ale ceskemu ameriekemu ctenarstvu, jez v te 
pficine neklade vysokych pozadavku, stacily ku chvilkovemu pobavenL 

P. HODYC JAN. (Jih.) 

P. Jan Hodye, cesky katol. knez, (zemrel v srpnu roku 1906. v nemocniei 
v Boernu v Texasu), byl basnikem nevsedniho nadani, jak 0 tom svedci jeho 
baseD.: "Deer,a AmbrozQva" (ve "Zlate Praze" r. III.), "V selskem statku" a 
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"Vyhnanci," tamtéž uveejnné a j. Za svého pobytu v Americe napsal do ka-

lendáe "Katolíka," do asopisu "Národa" a "Hlasu" po nkolika pkných bá-

sních, jež se vesms zamlouvají vznešeností myšlenek a pknou svojí formou.

Škoda, že P J. Hodyc ve své básnické produkci v posledních letech ustal.

Obdivovatelé jeho vzácného nadání byli pední znalci písemnictví v e-
chách : Ferd. Schulz a Jos. V. Sládek. Prof. Bílý v Ottov nauném slovníku

díl VI., str. 315., iní o nm tuto zmínku: "Hodyc zkouší se ve velkém epose

historickém." "Vná škoda," píše o nm jeho vrný pítel, P. Jan Vráuek, "že

byl neutšenými pomry ubit, roztrpen a že se pedasn odmlel, ba mnoho
vzácných rukopis plamenm zasvtil."

P. HOUŠ ANT. PETR.

P. Ant. Petr Houš v dob, kdy byl kaplanem v osad sv. Jana Nepom.

v St. Louis, Mo., vydal první historické dílo, jednající o vzniku a vývoji esko-

katol. osad v Americe, k emuž pipojil životopisy tehdejšího knžstva mezi

echy americkými psobícího. Dílo to je illustrováno a má název: "Krátké d-
jiny a seznam eských katol. osad v Americe, sepsané za pomoci esko-ameri-

ckého katolického duchovenstva P. Ant. Petrem Houštm r. 1890. v St. Louis."

Spis tento není sice bezvadným, ale má pro historika, jako djepisný pramen,

znanou cenu. Knihy Houšovy užili jsme též jako pramenu pro sestavení "D-
jin echv Amerických." Krom toho pekládal zmínný knz povídky a ro-

mány do asopisu "Hlasu," z nichž uvádíme aspo tyto : "Po mnohých pekáž-

kách." Zaalo vycházet íslem 510. v píloze "Hlasu."—'"Tajnosti soukromého

blázince" (zaalo vycházet ve "Hlasu" íslem 609.), "Tajemství hor Andských"

(zaalo vycházet íslem "Hlasu" 758.). "Ukradené listiny" (ís. 823.—833.).

"Útk z nemocnice malomocných" (od ís. 572.) a jiné.

P. HUNA JAN,

eský katol. fará v Olmitz, Kansas. P. Jan Huna jist patí mezi dívjší nej-

pilnjší pekladatele pkných a cenných povídek a román z nminy do ešti-

ny, jež byly z vtší ásti uveejnny v st.-louiském "Hlase" a jeho románové

píloze. Dokud vycházel v Chicagu asopis "echoslovan," psával velmi piln

'do nho a pro kalendá "echoslovan" napsal njaké humoresky a krátká mra-

vouná pojednání a povídky. Byly psány pod znakou J. H. a jiné pod J. H.

Purkarecký (Purkarec jest rodišt P. J. Huny). Roku 1889., vyzván byv

msgrem Jos. Hessounem, pekládal, jak již uvedeno, povídky z nminy do e-
štiny pro pílohu i pro asopis "Hlas."

Byly to povídky a romány

:

"Rže a trní." (Peložil J. H.)
—

"Vysvobozená." (V píloze "Hlasu" ís.

1118.—1121. Peložil J. H. Purkarecký.)—"Sibiští muedníci." (Peložil J. H.

Purkarecký).
—

"Šílenec z ústavu sv. Jakuba." (V píloze "Hlasu" od ís. 1290.

—ís. 1306. Peložil J. H.)
—

"Magdalena." (Peložil J. H.)
—

'Kíž a plmsíc."
(Peložil J. H.)—"Hrdina kíže." (V píloze "Hlasu" ís. 966.-979. Peložil

J. H.)—"Zachránný." (V píloze "Hlasu" ís. 1114.-1117. Peložil J. H.)—
"Dcery milionáovy," (V píloze "Hlasu" ís. 900. Peložil J. H.)

—"Inkv od-
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"Vyhnanci," tamtez uverejnene a j. Za sveho pobytu v Americe napsal do ka
lend are "KatoHka," do casopisu "Naroda" a "Hlasu" po nekolika peknych ba
snich, jez se vesmes zamlouvaji vznesenosti myslenek a peknou svoji formou. 
Skoda, ze P J. Hodyc ve sve basnicke produkei v poslednieh leteeh ustal. 

Obdivovatele jeho vzacneho nadani byli predni znalci pisemnietvi v Ce
chach: Ferd. Schulz a Jos. V. Sladek. Prof. BHY.v OUove naucnem slovniku 
dil VI., str. 315., cini 0 nem tuto zminku: "Hodyc. zkousi se ve. velkem epose 
historickem." "Vecna skoda/' pise 0 nem jeho verny prltel, P. Jan Vranek, "ze 
byl neutesenymi pomery ubit, roztrpcen a ze se pfedcasne odmlcel, ba mnoho 
vzacnych rukopisu pl~menum zasvetil." 

P. HOUSi' ANT. PETR. 

P. Ant. Petr Houst' v dobe, kdy byl kaplanem v osade sv. Jana Nepom. 
v St. Louis, :Mo., vydal prvni historicke dHo, jednajici 0 vzniku a vyvoji cesko
katol. osad v Ameriee, k cemuz pfipojil zivotopisy tehdejsiho knezstva mezi 
Ceehy americkymi pllsobiciho. DHo to je illustrovano a ma nazev: "Kratke de
jiny a seznam ceskych katol. osad v Americe, sepsane za pomoci ·cesko-ameri
cb~ho katolickeho dllchovenstva P. Ant. Petrem Houstem r. 1890 .. v St. Louis." 
Spis tento neni sice bezvadnYml. ale. m'a pro historika, jako dejepisny pramen, 
znacnou cenu. Knihy Houst'ovy uzili jsme tez jako pramenu pro sestaveni "De
jin Cechuv Americkych." Krome toho pfekladal zrnineny knez povidky a 1'0-

many do casopisu "Blasu,'" z nichz uvadime aspoil tyto: "Po mnohYch. pfekaz
k8ich." Zacalo vychazet cislern 510. v priloze "Hlasu.".....-"Tajnosti soukromeho 
blazince" (zacalo .vychazet ve "Hlasll," cislem 609.). ".Tajemstvihor Andskych" 
(zacalo vychazet cislem "Hlasn" 758.)., "Ukradene listiny" (cIs. 823.-833.). 
"Utek z nemocnice malomocnych" (od cis. 572.) a jine. 

P. HUNA JAN, 

cesky katol. farM' v Olmitz, Kansas. P. Jan I-luna jiste patH mezi dHvejsi nej
pilnejsi pl'ekladatele peknych a cennSrch poviclek a romanll z nemciny do cesti
ny, jez byly z vetsi casti uvefejneny v st.-louiskern "Hlase" a jeho romanove 
pfHoze. Dokud vychazel v Chicagu easopis "Cechoslovan," psaval velmi pilne 
'do neho a pro kalendal' "Ceehoslovan" napssl nejake hUlnoresky a kratka mra
vouena pojednani a poyIdky. Byly psany pod znackou J. H. a jine pod J. H. 
Purkareck)'T (Purkarec jest rocliste P. J. HilllY). Rokn 1880., vyzvan byv 
J:ru)grem Jos. lIessollnem, pfekladal, jak ji~ u\'ec1eno,' povidky ~ nemciny do ce
stiny pro pfHohn i pro casopis "Blas." 

Byly to povidky a romany: 
"Ruze a trnL" (Pfelozil J. II.)-"Vysvobozena." (V pfiloze "Hlasu" cis. 

1118.- 1121. Pl'clozil .J. II. Pll'rkarcck§.)-"Sibifsti l1luccdnfci." (Prelozil J. H. 
Purkarecky) .-"SiIenec z (lstavu SY .• Jakuba." (V pfilozc "Hlasu" od cis. 1290. 
-CIs. 1306. Pfelozil J. H.)-"l\lagdalcna." (Pfelozil J. H.)-'J(fiz a piHrnesIc." 
(Pfclozil .J. H.)-"IIrdina Id·izc." (V pI-Doze "Hlasu" CIS. 966.-979. Pfelozil 
J. H.)-"Zachrii.nen:(r." (V pfHoze "Hlasu" CIS. 1114.-1117. Prelozil J. II.)
"Dcery milionai·ovy." (Y pHloze "IIlasu" CIS. 000. Pfelozil J. H.)-"lnkuv od-
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kaz." (Píloha "Hlasu" ís. 1195.—1217. Peložil J. H.)—"Boj o cíl." (Pílo-

ha "fflasu" od ís. 1076.—1096. Peložil J. H.)—"Boj o rodinné statky." (Za-

alo vycházet v píloze "Hlasu" íslem 884. Peložil J. H. Purkarecký.)
—

"Dru-

há matka." (Peložil J. H.)—V roce 1899.—1900. asto psával v asopise

"Katolíku."

HUMPÁL-ZEMANOVÁ JOSEFA.

R. 1903. vydalo nakladatelství Fr. Šimáka v Praze spisek paní Josefy

Humpál-Zemanové, bývalé vydavatelky chicažských "Ženských List":

"Amerika v pravém svtle," jenž kritikou v echách byl pijat jako n-
jaké unikum. Kdo však Ameriku zná, musí doznati, že spisek ten nepodává

Ameriku v pravém svtle, ba že na mnohých místech jest v nm podána nepra-

vda, ehož vinu nelze ovšem svalovati na úmysl spisovatelky, jež by snad chtla

napsat nepravdu, nýbrž na její duševní krátkozrakos a neproniknuti pomr
amerických. Ostatn se spisek ten dosti dobe te a jakýs takýs ucházející

obraz amerických pomr v nm podán je pece, takže se mu jistá cena upíti

nedá. Svobodomyslný tisk esko-americký si ovšem spisku toho úmysln ne-

povšiml—nedostal od nho svolení, by na svtlo vyšel. A co nevyjde v Ameri-

ce eské z tiskáren svobodomyslných—^to ped americkými svobodái nieho
neznamená ! Paní Humpál-Zemanová, tato žena, jež dosti význanou roli hrála

mezi americkými echy, zemela v Praze dne 21. dubna 1906.

CHARVÁT OTAKAR.

Charvát Otakar patí mezi mladé americké literáty, kteí ped málo lety

do Ameriky z ech zavítali a existenci i "slávu" svoji hledali v novináství a

literatue. A nedá se upít, že Charvát dal se s celou chutí a mladickým zápa-

lem do práce u redakního stolku asopisu "Pokroku Západu" v Omaze, Nebr.,

kdež poal zárove vydávat "Knihovnu esko-amerických autor," v níž své

"Kresby a povídky," "Ztracené cesty" a jiné práce uveejoval ; látka k nim
byla vzata z života ech amerických. Nyní (r. 1910.) vydává v Omaze aso-
pis "Zvon," v nmž vychází jeho román "Farmáští studenti."

CHOTEK HUGO,

bývalý žurnalista, po té dopisovatel do "Svornosti," peložil i napsal celou

adu povídek, z nichž vtšina jsou však plagiáty.

P. CHUNDELÁK JOSEF.

Na kritiku víry a katolicismu nezstali Jos. Jiímu Královi dlužní ani

katolíci odpov, a zvlášt pádn a vcn vyvracel tvrzení spisovatele "Víry

a nevry," Jiího Krále, P. Jos. Chundelák, nynjší fará v osad Panny Marie

v So. Omaze, Nebr. Krom toho asto psával nábožensko-mravní a apologeti-

cká pojednání v katol. asopisech "Katolíku," "Hlasu," "Novém Domov" a v
kalendái "Katolíku." Práce jeho vyznamenávají se opravdovostí, hloubkou

a pilným propracováním látky.
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kaz." (Priloha "HIasu" cis. 1195.-1217. PreIoziI J. H.)-"Boj 0 cil." (!>filo
ha "ffiasu" od cis . . 1076.-1096. Prelozil J. H.)-"Boj 0 rodinne statky." (Za
caIo vychcizet v prHoze "Hlasu" cislem 884. Prelozil J. H. PurkarookY.)-"Dru
ha matka." (Pfelozil J. H.)-V roce 1899.-1900. casto psaval v casopise 
"KatoHku." 

HUMPAL-ZEMANOVA JOSEFA. 

R. 1903. vydalo nakladatelstvi Fr. Simacka v Praze spisek pani Jose£y 
Humpal-'Zemanove, byvale vydavatelky chicaZskych "Zensky'ch Listu": 

"Amerika v pravem svetle," jenz kritikou v Cechach byI pfijat jako ne
jake unikum. Kdo vsak Ameriku zna, musi doznati, ze spisek ten nepodava 
Ameriku v pravem svetle, ba ze na mnoh)TCh mistech jest v nem podana nepra
vda, cehoz vinu nelze ovsem sva.}ovati naum:ysl spisovatelky, jez by snad -chtela 
napsat nepravdu, nybrz na jeji dusevni kratkozrakost' a nepr(!niknuti pomeru 
americkYch. Ostatne se spisek ten dosti dobre cte a jakys takfs uchazejici 
obraz americkych pomeru v nem podan je prece, takze se mu jista -cena upHti 
neda. Svobodomyslny tisk cesko-americky si ovsem spisku toho funyslne ne
povsimJ.-nedostal od neho svoleni, by na svetlo vysel. A co nevyjde v Ameri
ce ceske z tis karen svobodomyslnych-to pred americkymi svobodafi niceho 
neznamena! Pani HumpaJ.-Zemanova, tato zena, jez dasti vyznacnou roli hrala 
mezi americkymi Ce'chy, zemrela v haze dne 21. dubna 1906. 

CHARVAT OTAKAR. 

Charvat Otakar patH mezi m~'ade americke literaty, ktefl pred malo Iety 
do Ameriky z Cech zavltali a existenci i "slavu" svoji hledali v novinarstvi a 
literature. A neda se uprit, ze Charvat dal se s celouchutl a mladickym 'zapa
Iem do pra'ce u redakcniho stoIku casopisu "Pokroku Zapadu" v Om'aze, Nebr., 
kdez pocal zaroveii vydavat "Knihovnu cesko-americkych autoru," v niz sve 
"Kresby a povidky," "Ztracene cesty" a jine prace uverejiioval ; latka k nim 
byla vzata z zivota Cechu americkY'ch. Nyni (r. 1910.) vydava v Omaze caso
pis "Zvon," v nemz vychazl jeho roman "Farmarsti stndenti." 

CHOTEK HUGO, 

byvaly zurnalista, po te , d6pisovatel do "Svornosti," preIozil napsal celou 
radu povidek, z nichz vetsina jsou vsak plagiaty. 

P. CHUNDELAK JOSEF. 

Na kritiku viry a katolicismu nezustali Jos. Jiflmu Kralovi dluini ani 
katolici odpoved', 'a zvlaste padne a vecne vyvracel tvrzeni spisovatele "Viry 
a nevery," JiHho Krale, P. Jos. Chundelak, nynejsi farar v osade Panny l\1arie 
v So. Omaze, Nebr. Krome toho casto psaval Dllbozensko-mravni 'a apologeti
cka pojednani v katol. casopisech "Katoliku," "illasl1," "Nov em Domove" a v 
kalendafi "Katoliku." Prace jeho vyznamenavaji se opravdovosti, hloubkou 
a pilnym propracovanim latky. 
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JANDA ALOIS.

Alois Janda se narodil 15. února r. 1869. v Klatovech. Studoval v tak
zvaném malém seminái v eských Budjovicích a na gymnasium v Domažli-

cích. Po maturit byl uitelem v Kydlinách u. Klatov, po té navštvoval rok
filosofickou fakultu na pražské universit. Pobyv njakou dobu v budjovi-
ckém bohosloveckém seminái a kláštee, potloukal se s hereckou spoleností

po echách. V Chicagu byl delší dobu uitelem na svobodomyslné škole . S,

P.S., rediguje zárove dtský svobodomyslný asopis "Svobodnou školu." Pozdji
redigoval dnes již zaniklý asopis "Volnost' " v Clevelandu, v Ohiu. Alois Jan-

da jest nadaným básníkem esko-americkým, a to i co do techniky i co do inven-

ce. Vášni veršovnické holdoval již na gymnasium—vzorem byl mu veliký

básník Vrchlický—jehož díla podrobn zná, ale rozháranost' duševní a pohnutý
život jeho nedaly mu napsati nco opravdu velkého, jak se mohlo od nho
právem oekávati.

V St. Louis v Missouri vydal svazek básní "eským duším," jež v Slád-

kov "Lumíru," do nhož pispl Janda též nkolika zdailými básnmi menší-

mi, byly v echách dosti pízniv sice posouzeny, ale v Americe si jich málokdo
povšiml, ponvadž jim nebylo porozumno. Všechny jeho básn jsou výronem
rozhárané duše, a oceniti je dovede jen ten, kdo duši básníka zná. Píležitost-

ných básní a výstup pro dti napsal Janda dosti, a jest opravdu co litovati,

že tak nevšední talent pišel ve víru života neklidného na zmar.

Janda napsal též nkolik svobodomyslných pojednám do "Svojana," redi-

govaného Pr. B. Zdrbkem v Chicagu, skládal písn pro "svobodnou obec," jež

se zpívaly na schzích té obce, také ásten psal a ásten pomrm esko-
americkým pizpsobil "esko-americký besedník a deklamátor," díl I. (vydala

jej Národní tiskárna v Omaze) a pustil se též do pekládání román.—Napsal
tragoedii "Korunní princ Rudolf" a pohádkový kus divadelní "Popelka," který

byl dáván na Ludvíkov divadle nkolikráte; peložil též Hauptmannovy
"Tkalce." —

JONÁŠ KAREL.

V oboru literatury lidov-pouné i vdecké nejvíce mezi esko-americký-

mi literáty vynikl již zvnlý Karel Jonáš. Roku 1865. vydal (tiskem a ná-

kladem "Slavie" v Racin) "esko^anglický Tluma"—návod k nauení se an-

gliin, zvlášt uren pro eské vysthovalce v Americe. Byl to první eský po-

kus na poli literatury toho smru. Roku 1876. vydal s bratrem Bedichem
první "Slovník esko-anglický i Anglicko-eský" v jedné knize. Práce to ob-

tížná, nebo nebylo tu pomcek žádných a konána vedle redigování listu,

chvilkov. Tato práce došla však náležitého uznání a ocenní. První toto vy-

dání, málem ti tisíce výtisk, rozebráno brzy úpln. Roku 1878. vyšla prvn
"Zlatá kniha pro farmáe," spis o vnitních a zevnjších nemocích koní a všeho

dob>i;ka hospodáského. Kniha ta vyšla v nkolika vydáních. Dobrým dílem

je "Americké Právo," jež vyšlo prvn r. 1879. pod názvem "Zákony americké."

Roku 1882. byl spis ten doplnn a rozšíen a ml název "Americké Právo." Je

to sbírka zákon a výklad právních pro osadníky esko-americké zvlášt d-
ležitých. "Nový Tluma Americký," r. 1884. vydaný, byl spis nový, v niem
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JANDA ALOIS. 

Alois Janda se narodil 15. {mora r. 1869. v Klatovech. Studoval v tak 
zvanem malem seminafi v Ceskych Budejovicich a na gymnasium v Doma'iIi
elcho Po maturite byl ucitelem v Kydlimich u. Klatov, po te navstevoval rok 
filosofickou fakultu na prazske universite. Pobyv nejakou dobu v budejovi
ekem bohosloveekem seminafi a klastere, potloukal se s hereckou spolecnosti 
po Cechach. V Chieagu byl delsi dobu ucitelem na svobodomyslne skole C. S. 
P.S., redigulje za:roveii detsky svobodomyslny casopis "Svobodnou skolu." Pozdeji 
redigoval dnes jiz zanikly casopis "Volnost' It v Clevelandu, v Ohiu. Alois Jan
da jest nadanym basnikem cesko-americkym, a to i co do teehniky i co do inven
ceo Vasni versovnicke holdoval jiz na gymnasium-vzorem byl mu veliky 
basnik Vrchlieky-jehoz dHa podrobne zna, ale rozharanost' dusevni a pohnuty 
zivot jeho nedaly mu napsati neco opravdu velkeho, jak se mohlo od neho 
pravem ocekavati. 

V St. Louisu v Missouri vydal svazek basni "Ceskym dusim," jez v Slad
kove "Lumiru," do nehoz prispel Janda tez nekolika zc1arilymi bas'nemi mensi
mi, byly v Ceehach dosti prl'znive sice posouzeny, ale v Americe si jich malokdo 
povsiml, ponevadz jim nebylo porozumeno. Vseehny jeho basne jsou vyronem 
rozharane duse, a oceniti je dovede jen ten, kdo dusi basnika zna. Prilezitost
nych basni a vystupu pro deti napsal Janda dosti, a jest opravdu I{!O litovati, 
ze tak nevsedni talent prisel ve viru zivota neklidneho na zmar. 

Janda napsal tez nekolik svobodomyslnych pojednani do "Svojana," redi
govaneho Fr. B. Zdriibkem v Chieagu, sldadal pisne pro "svobodnou obec," jez 
se zpivaly na sehuzieh te obee, take castecne psal a castecne pomerum cesko
americkym prizpusobil "Cesko-amerieky besednik ·a deklamator," dB I. (vydala 
jej Narodni tiskarna v Om'aze) a pustil se tez do prekladani romami.-"':-'Napsal 
tragoedii "Korunni prine Rudolf" a pohadkovy kus divadelni "Popelka," ktery 
byl davan na Lndvikove divadle nekolikrate; prelozil tez Hauptmannovy 
"Tkalee." -

JONAS KAREL. 

V oboru literatury lidove-poucne i vedeeke nejvlee mezi cesko-amerieky
mi literaty vynikl jiz zvecnely Karel Jonas. Rokll 1865. vydal (tiskem a mi
kladem "Slavie" v Radne) "Cesko ... anglickY T.Iumac"-mivod k nauceni se an
glicine, zvlaste urcen pro ceske vysHlhovalce v Ameriee. Byl to prvni cesky po
kus na poli literatury toho smeru. Roku 1876. vydal s bratrem Bedrichem 
prvni "Slovnik Cesko-anglicky i Anglicko-ceskf' v jedne knize. Prace to ob
tizna, nebot' nebylo tll pomueek zadny~h a konana vedle redigovani listu, 
chvilkove. Tato pra,ee dosla vsak naleziteho uzmlni a oeeneni. Prvni toto vy
danl, malem tri tisice vytisku, rozebrano brzy uplne. Roku 1878. vysla prvne 
"Zlata kniha pro farmare," spis 0 vnitrnich a zevnejsich nemocich koni a vseho 
dobytka hospodarskeho. Kniha ta vysla v nekolika vydanieh. Dobrym dHem 
je "Amerieke Pravo," jez vyslo prvne r. 1879. pod nazvem "Zakony amedeke." 
Roku 1882. byl spis ten doplnen a rozsiren a mel nazev "Americke Pravo." Je 
to sbirka zakomi a vyldadu pravnich pro osadniky cesko-americke zvlaste du
lezitf'ch. "Novy Tlnmac AmerickS'," r. 1884. vydanfr, byl spis novy, v nicem 
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spíznný s prvním nedokonalým a velmi primitivn typograficky vypraveným
"esko-angliekým Tlumaem." "Nový Tliima americký" jest dílem dokoná-"

lým a praktickým. Obsahuje návod k nauení se angliin, zvlášt pak uren
pro praktické poteby vysthovalc a osadník eské národnosti v Americe.

Druhé vydání "Slovníku Cesko-anglického" nikdy nevyšlo. Roku 1886. vydali

totiž Jonášové "Slovník" úpln nový, doplnný a rozšíený, a protože byl mno-

hem obsáhlejší, nemohl vyjíti v jednom svazku, nýbrž vydán ve dvou dílech.

Díl I. "Slovník Cesko-anglický" s úplnou výslovností anglickou vyšel zmín-
ného již roku. Díl II., "Anglicko-eský" vyšel o nkolik rok pozdji.

Posledním dílem Karla Jonáše v Americe, jest uebnice eského jazyka

pro lid, mluvící jazykem anglickým, již nazval autor "Bohemian made easy."

Tento spis vnoval bývalému presidentu Groveru Clevelandovi z vdnosti za

vyznamenání, jehož se mu dostalo od nho za první jeho lhty presidentské.

V Evrop na poátku let sedmdesátých napsal: "Porážka Francie a její

píiny," "Žena ve spolenosti lidské, zvlášt v Anglii a Americe," "Federace

v Rakousku" a "Federace am«r a samospráva" ; spisy ty vydány byly v Praze.

Z Francie zasílal dopisy do "Slavie," které se však vtšin tenástva nelíbily,

any pedpovídaly nutný pád Francie a úplné vítzství Nmc. Korresponden-

ce ta má skutenou cenu literární hlavn pro svou korrektnos a všestrannost'.

Mimo to napsal jako konsul v Praze k vyzvání washingtonské vlády nkolik
velice obšírných pojednání národohospodáských, ovšem v jazyku anglickém;

jmenujeme t;^i:o: "O eském cukrovarnictví," "O lesnickém hospodáství v e-
chách" a "O prmyslu pivovarském," jež vyšly tiskem ve sborníku konsulár-

ních zpráv. Na první dva spisy amer. hospodáský odbor asto se dosud od-

volává. Listy jeho, za doby prvního konsulátu pražského do "Slavie" zasílané,

byly pravými perlami prací literárních.

JUNG VÁCLAV A.

Jméno Jungovo jako pekladatele i jako básníka pvodního a povídkáe

má dobrý zvuk, a zásluhy jeho o peklad Puškinova "Eugena Ongina" a Byro-

nova "Donna Juana" byly odbornou kritikou uznány a ocenny. Skoda, že

Jung neml dosti klidu a zabezpeení existenního, aby se mohl besztarostn

pustiti do pekladu nkterých pedních básnických dl amerických, které by

zajisté byly pijaty s povdkem, ponvadž z americké literatury jest toho v

Cechách známo jen velice málo.

Jung vydal též svj cestopis po Rusi (nákladem asu) "Pl roku v cár-

ské íši," jenž se zamlouvá svojí novostí cestovatelského nazírání a pozorování,

a román : "Na prahu nového svta a Rodina Petra Bla," kus to amerického zá-

padu, jenž též vyšel nákladem asu. V první ásti knihy té ukládá Jung své

zkušenosti o eském novinaení, jež zažil v redakci "Praporu Volnosti" (Po-

krok Západu) v Omaze, v Nebrasce. Vydavatelem a šéfredaktorem listu toho

je Jan Rampouch (zemelý Jan Rosický), z nhož, jako i ze Lva Spuldy (Leo-

pold Palda), hostinského Franty Pabuky (známá to figurka eská v Omaze)

a j. tropí si úsmšky. Posmvaná jeho že mohla býti ješt znamenitjší,

kdyby si byl vždy zachoval istý, jasný a povýšený humor klidného pozoro-

Jui Habcnlcht. — Dtjisr deckftr AaMr.

.. yustill litei'atui'!J (':esl..·o-wllericke. 749 

spl-iznenf' s prvnim nedokonalym a velmi primith'nc t~'pografi<:ky vyprayenym 
"Cesko-anglickym Tlumaeem." "XovS' Tlmnae americkf' jest dilem dokona-· 
1ym a praktickyrn. Obsahuje D<lvod k nanceni se anglicine, zvhlstt; pak nrcen 
pro prakticke potreby vystehovaIcll a osadnikll ceske D<lroclnosti y Americe. 
Druhe vydani "Slovniku Cesko-anglickeho" nikdy nevyslo. Roku 1886. vydali 
totiz Jonasove "Slovnik" upIne novf', doplnenfr a rozsiren)\ a protoze byl mno
hem obsahlejsl, nemohl vyjiti v jednom svazku, nfrbrZ vydan ve dyon dilech. 
Dil I. "Slovnik Cesko-anglickf' s uplnou vyslovnosti anglickou vysel zmine
neho jiz roku. Dil II., "Anglicko-ceskf' vysel 0 nekolik rokll pozdeji. 

Poslednim dHem Karla Jowlse v Americe, jest ucebnice ceskeho jazyka 
pro lid, mluyici jaz~'kem anglickym, jiz nazval ant or "Bohemian made easy." 
Tento spis venoval byvalemu presidentu Groveru Clevelandovi z vdecnosti za 
vyznamewlni, jehoz se mu dostalo od neho za pryni jeho lhuty presidentske. 

V Evrope na pocatkn let sedmdesatych napsal: "Por~lZka Francie a jeji 
pHeiny," "Zena ve spolecnosti lidske, zvlaste v Anglii a Americe," "Federace 
v Rakousku" a "Federace amer. a samOSpraya"; spisy ty vydany byly v Praze. 
Z Francie zasilal dopisy do "Slavie," ktere se vsak vetsine ctenarstva nelibily, 
any predpovidaly nntnfr pad Francie a upIne vitezstvi Nemcll. Korresponden
ce ta rna skutecnou cenu literarni hlavne pro SV011 korrektnost' a ySestrannost'. 
:l\Iimo to napsal jako konsul v Praze k vyzvani washingtonske vlady nekolik 
velice obslrnych pojednani narodohospodarskych, ovsem v jazyku anglickem; 
jmenujeme tyto: "0 ceskem cukrovarnictvi," "0 lesnickem hospodarstvi y Ce
chach" a "0 prumysln pivovarskem," jez vysly tiskem ve sborniku konsular
nich zprav. Na prvni dva spisy amer. hospodarskfY odbor casto se do sud od
volava. Listy jeho, .za doby prvniho konsulatu prazskeho do "Slavie" zasilane, 
byly pravymi perlami praci literarnich. 

JUNG VACLAV A. 

Jmeno Jungovo jako prekladatele i jako basnika puvoc1niho a povidkare 
rna dobrY zvuk, a zasluhy jeho 0 preklad Puskinoya "Eugena One gina" a Byro
nova "Donna Juana" byly odbornou kritikou uznany a oceneny. Skoda, ie 
Jung nemel dosti klidu a zabezpeeeni existencniho, aby se mohl besztarostne 
pustiti do prekladu nekterych prednich basnickych del americkych, ktere by 
zajiste byly pfijaty s povdekem, ponevadz z americke literatury jest toho v 
Cechach znamo jen velice malo. 

Jung vydal tez svuj cestopis po Rusi (nakladem Casu) "Pul roku v car
ske l-lsi," jenz se zamlouva svoji novosti cestovatelskeho nazir{mi a pozorovani, 
a roman: "Na prahu noveho sveta a Rodina Petra Bela," kus to americkeho za
padu, jenz tez vysel nakladem Casu. V prvni casti knihy te uklada J ung sye 
zkusenosti 0 ceskem novinareni, jez zazil v redakci "Praponl Volnosti" (Po
krok Zapadu) v Oma.ze, v Nebrasce. Vydavatelem a sefredaktorem listu toho 
je Jan Rampouch (zemfelf' Jan Rosicky), z nehoz, jako i ze Lva Spuldy (Leo
pold Palda), hostinskeho Franty Pabunky (znama to figurka ceska v Omaze) 
a j. tropi si llsmesky. Posmevacna jeho zen mohla bf'ti jeste znameniH~jsi, 
kdyby si byl vldy zachoval cistj"', jasny a poyyseny humor klidneho pozoro-

Jan Habenicht. - Dljlay {,eck6T Amer. 
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vatele, jenž se niím nepobuuje a rozvážn a chladn pechází k dennímu po-

ádku. Románek o Rodin Petra Bly jest skuten prací pknou, a Jungovo

nazírání na vci pekvapuje jasností, pesností a znalostí života a povahy ame-

rických krajan, sensaní líení píšerného soudu Vigilant, charakteristika dr.

Van Lindena atd.—iní dílo to ješt zajímavjším. Víme Jungovi, píše-li, že

na své žurnalistické poátky v Americe pivaluje jako náhrobní kámen tento

tžký balvan, který mu s koncem jejich líení padá se srdce. Dlužno však

poznamenati, že Jung, jako esko-americký žurnalista, valných úspch se ne-

dodlal a u svých kolleg u veliké lásce nebyl. Pozdji byl Jung redaktorem

zahraniní rubriky pražského "asu." Nyní žije v Praze, a jak se dovídáme,

je tam professorem anglického jazyka a vydal tam obsáhlý esko-anglický

slovník.

JURÁNEK TOMÁŠ.

Zajímavou osobou byl Tomáš Juránek, bývalý katol. knz, jenž z církve

katol. vystoupil a vysthoval se r. 1849. do Ameriky, kde vedl z poátku život

velice dobrodružný. Nejprve uil se v New Yorku doutníkáství, po té koupil

si kolovrátek a prošel s ním až do Milv^aukee ve Wisconsinu. Usadiv se pak v

okresu Manitowocu, zabýval se tam doutníkástvím, zahradnictvím, uitelstvím,

byl veejným notáem, rychtáem a farmáem. Zemel r. 1890. u vku 80 let.

Napsal "Ovocnou zahradu ili nauku o pstování ovocných strom" a "Úvahy

a rozjímání starého eského flašinetáe ku sklonku XTX. století."

JURKA ANTONÍN,

bývalý uitel v St. Paul, v Minnesot, pozdji velkotajemník ád C. S. P. S.

v New Yorku, sestavil "Americký besedník," který vydal Aug. Geringer v Chi-

cagu. Jurka peložil též nkolik román a divadelních her.

KALDA JOSEF,

evangelický fará a bývalý redaktor "Svornosti," jenž byl v Chicagu zabit

vlakem, napsal: "Pohební ei pro rzné stavy a vky," jež vyšly nákladem

Aug. Geringera v Chicagu. Také uveejoval v "Duchu asu" rzná svobodo-

myslná pojednání. Byl lovk schopný, ale rozervaný a bez vlastní vle.

KLÁCEL LADIMÍR FRANT.,

již zemelý, napsal v Americe také nkolik spis. Vyšla (nákladem Ant. No-

váka v Milwaukee ve Wisconsinu) díla (vtšinou peklady anglických knížek

bezcenného obsahu) jako: "Bible biblí"; "Šestnáct ukižovaných spasitel";

"Jak a kdy se narodil Ježíš?"; struný výtah ze "zlaté legendy Corvinovy" (n-

mecké dílo) a j. v. Literární jeho práce nedosáhly ani v eské Americe nja-

kého úspchu; byly psány jazykem prapodivným, namnoze nesprávným a

slohem kostrbatým. Totéž platí i o jeho asopisech "Hlasy Jednoty svobodo-

myslných" a "Svojanu."
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P. KLEIN ALOIS J.

O tomto velice inném, eském knzi a generálním vikái dioecese Lin-

colnské v Nebrasce, muži to nevšedního vzdlání a literátu pojednáno díve v

díle Y. "Djin Cech Amerických," na stran 276. a 277., kde vypsány byly d-
jiny osady Brainardské, v níž jako fará mezi eským lidem blahodárn p-
sobí. Na poli literárním byl inným hned jako student, a sice již roku 1883.

Jeho pvodní práce prosou i jeho básn shledáváme roztroušeny v rzných
asopisech v Cechách, pod pseudonymy: Ladislav Jurjevi, Ivan Vodickj', N.

J, Elk, Michal Ivanov, Alois Zlatopotocký a j. Byl také spolupracovníkem

Ottova Nauného Slovníku. Krom toho poídil velmi vzorné peklady z an-

gliiny z Ch. Lamba "Five Tales from Shakespeare," z Wash. Irvinga "Alhamb-

ra," a drobných básní z Longellowa a T. Moora. Z nminy peložil a vydal

cestopisný román dra K. Maye "V Tichém Oceán" (St. Louis, Mo., 1901.).

V anglickém asopisectvu tší se zvunému jménu jakožto autor ady odbor-

ných studií velaských, uveejnných jmenovit v "Bee Keepers Review" a

v "American Bee Journal," a v dob pítomné pracuje na eské uebnici na

základ method amerických. P. Alois J. Klein náleží v Americe k nejlepším

znalcm jazyka a písemnictví eského.— Za své básn porznu v asopisech

(ve staré vlasti a nco málo zde v asopise "Katolíku" 1895. a 1896.) otištné,

obdržel pochvalné pípisy od Adolfa Hejduka a Julia Zeyera.

KLEIN JAN,

bratr gen. vikáe a spisovatele, Aloise J. Kleina, nar. r. 1860. na Prachaticku

ve Frantolích, kde navštvoval nmeckou školu obecnou. Vyuiv se mlyná-

ství, pibyl v listopadu r. 1881. do Ameriky a usadil se v Rosedale, Kansas. Tam
pracoval v parním mlýn Eagle Milling Co., a stav se pozdji noním hlídaem,

piveden byl hlídkovými ponckami ku tvorb spisovatelské. V letech 1886.

—

1887. zamstnán byl v kreslíském oddlení typografického závodu Ranisey,

Millett & Hudson Company a pak v malíském atelieru Union Banknote Com-

pany v Kansas City, \Io. Prodlev v dalších letech na své homesteadní domo-

vin u Sidney, Nebr., a v dílnách dráhy Union Pacific v Cheyenne, Wyo.. usa-

dil se r. 1903. na své farm u Brainard, Nebr., kde dosud dlí.

Jako literární samouk propracoval svj pozoruhodný talent básnický

k výsledkm mnohoslibným. Se zálibou zkoušel se v epice, a jeho verše lyri-

cké na šastn volené motivy buto Adastenecké, nebo erpané ze tvrdé školy

životní, psány jsou slohem svžím, citem bezprostedním a dikcí vážnou, a

tehdejším tenástvem s nevšedním zájmem byly sledovány. Znaný jich po-

et, z nhož dlužno jmenovati zvlášt "Sen na moi," "Etelku" a j., uveejnn
byl ve II. a III. roníku Ringsmuthových "Kvtv Amerických." jimiž probu-

zena leckterá dímající vloha literární. Se zánikem jich r. 1887., jakožto lite-

rárního stediska, a s nepíznivou zmnou životních pomrv, umlkla i jeho

lyra, jak tomu bylo též u jiných soudobých snaživc literárních.

—
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KLUÁK HYNEK V.

z Prahy, (zemel r. 1890. v New Yorku), vynikl v oboru cestopisném. Súast-

nil se r. 1882. americké výpravy Greelyovy k severní ton, a sepsal zkušenosti

své jazykem nmeckým. Po svém návratu byl kresliem pro new-yorský obráz-

kový asopis "Illustrated News." Zesnulý, jenž svého asu žil mezi Eskymá-

ky zpsobem eskymáckým, byl bratrancem bývalého redaktora pražské

"Bohemie" Kluáka.

—

P. KOÁRNÍK VÁCLAV, O.S.B.

Knz tento vda, že pkná povídka u eských tená novin rozhoduje,

vnoval prázdné chvíle povídkám a uhodil jimi na pravou strunu. Když ml
více asu, psal povídky pvodní, ale pozdji vnoval se pekládání. Pvodní
povídky uveejnny v "Píteli Dítek" r. 1890. "Háta Septouchovská," povst'

z okolí hradu Lichnice na áslavsku. "Genovefa, vévodkyn z Brabantu"

—

r. 1891. "Vidní ve vánoní noci"—alegorická povídka, r. 1892. "Cesta po

Itálii," r. 1894. Peklady: "Thako, missioná"
—

"Melitta," indiánské dve"
a jiné. V "eehoslovanu" byly uveejnny: "Klášter Františkánek a státní

káznice v Joliet," r. 1888. "Založení sedlecké kostnice," r. 1888. "Zazdná"

—

humoreska, 1889. V "Národu" byly uveejnny: Upravené: "Svatební šaty."

"erné démanty." Peklady: "Sláva—polní tráva." "Ob mateské lásky."

"Liška nad lišku." "Ob zpovdního tajemství." "Feodór—hrdina Varšav-

ský." "Miss Alice—prodavaka z fairu." "Don Antonio Beduzzi." "Na pra-

hu ráje." V kalendái "Katolík" byly tyto práce : "Z missionáského života,"

r. 1899. "Malikosti," r. 1899. "Upomínky z Nebrasky," 1911. "Dlouhý Jir-

ka"—humoreska, 1909. "Vzkíšení," 1810.—1909. "Pirozené léení"—humo-

reska a jiných více. P. Václav Koárník, O.S.B., byl velmi pilným povídkáem

a pekladatelem, jehož práce lidov, kosmákovsky psané, vykonaly mnoho do-

brého, nebo smovaly ku zušlechtní, pouení a pobavení tenástva.

P. KOHLBECK VALENTIN, O.S.B.,

knz a. chefredaktor "Národa" v Chicagu, napsal do "New Worldu" struné

djiny eských katolických osad v Chicagu. Mimo to napsal rzná pojednání

do anglických list.

Knz tento jako redaktor eských katol. asopis "Národa" a "Katolíka"

napsal do tchto list celou adu pozoruhodných redakních lánk a ped n-
kolika lety uveejoval v týchž listech asové obrázky smru náboženského a

obranného, jež nazval "Kukátko." Kukátko bývalo uveejováno v nedlním

"Národ" a pak v "Katolíku." Ped nkolika lety ml delší pednášku na

letní škole v Cliff Haven, N. Y., o amerických eších, jež byla otištna ve dvou

anglických msíních asopisech, ale do eštiny posud peložena nebyla. P.

Valentin Kohlbek, jako iditel asopis, vydávaných Tiskárnou eských Bene-

diktin, získal si o n velikých zásluh.
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KLUCAK HYNEK V. 

z Prally, (zemi"el r. 1890. v New Yorku), vYllikl v oboru cestopisnem. Sueast
nil se r. 1882. amel'icke vfrpravy Greelyovy k severni toene, a sepsal zkusenosti 
sve jazykem nemeck§m. Po svem navratu byl kreslicem pro new-yorsk§ ob1'az
kov§ c'asopis "Illustrated News." Zesnul§, jenz sveho casu zit mezi Eskyma
ky zpusobem eskymackym, byl bratrancem b§valeho redaktolra p1'azske 
"Bohemie" Kluea,ka.-

P. KOC.ARNiK V ACLA V, O.S.B. 

Knez tento veda, ze pekna povidka n eesk§ch cteniifi'l novin rozhoduje, 
venoval prazdne chvile povidkam a uhodil jimi na pravon strunu. Kdyz mel 
vice casu, psal povidky puvodnl, ale pozdeji venoval se pi'ekladanL Puvodnl 
povidky uverejneny v "PHteli Ditek" r. 1890. "Rata Septouchovska," povest' 
z okoli h1'adu Lichnice na Caslavsku. "Genovefa, vevodkyne z B1'abantu"
r. 1891. . "Yidenl ve vanocnl noci"-alegoricka povidka, r. 1892. "Cesta po 
Italii," r. 1894. Preklady: "Thako, missionar"-"l\felitta," indianske devce" 
a jine. V "Cechoslovanu" byly uverejneny: "KI:iSter Frantiska.nek a statn1 
k£lznice v Joliet," 1'. 1888. "Zalozeni sedlecke kostnice," r. 1888. "Zazdena"
humoreska, 1889. Y "Narodn" byly uverejneny: Upravene: "Svatebnl saty.'~ 
"Cerne demanty." Preklady: "Slava-polnl t1'ava." "Obet' materske lasky." 
"Liska Dad lisku." "Obet' zpovednlho tajemstvL" "Feod6r-hrdina Va1'sav
sky." "Miss Alice-prodavacka z fairn." "Don Antonio Beduzzi." "Na pra
hn raje." V kalendari "Katolik" byly tyto prace: "z missionarskeho zivota," 
r. 1899. ")falickosti," r. 1899. "Upominky z Nebrasky," 1911. "Dlouh§ Jir
ka"-humoreska, 1909. "VzkHseni," 1810.-1909. "Pfirozene leceni"-humo
reska a jinfrch vice. P. Vaclav Kociirnik, O.S.B., b)'l velmi piln§m povidkarem 
a prekladatelem, jehoz prace Ii dove, kosmakovsky psane, vylwnaly mnoho do
breho, nebot' smerovaly ku zuslechteni, poucen! a pobaveni ctenarstva. 

P. KOHLBECK VALENTIN, O.S.B., 

knez a. chefredaktor "Naroda" v Chicagn, napsal do "New 'Vorldu" strucne 
dejiny ceskf'ch katolickfrch osad v Chicagn. )Iimo to napsal ri'lzna pojedmlni 
do anglick§ch listtl. 

Knez tento jako 1'edaktor ceskS'ch katol. casopisll "Naroda" a "Katolika" 
napsal do techto listu celou radu pozonlhodn§ch redakcnich clanki'l a pred ne
kolika lety nverejlloval v t§chz listech casove obrazky smern D<ibozenskeho a 
obranneho, jez nazval "Kukatko." Kukatko bf'valo uycrejnovano v nedelnim 
"~arode" a pak v "Katolikn." Pred nekolika lety mel delsl pi"cdmlsku na 
letni skole y Cliff Haven , N. y " 0 americkf'ch Ccslch, jci byla otistella vc dyou 
anglickf'ch mesi~n1ch casopisech, ale do cestiny posud prelozena nebyla. P. 
Valentin Kohlbek, jako fiditel casopisi'l, vyd{tyan§ch Tiskarnon Cesk§ch Bene
diktini'l, ziskal si 0 ne velikych zasluh. 
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KOCHMAN LEO,

redaktor "Hlasu Lidu" v New Yorku, napsal v echách polemický spisek "O

otázce sociální' proti Janu Ledebaurovi, který v katolickém listu "Cechu," v

Praze vycházejícím, psal etná pojednání proti socialismu. Po té vydal v Pra-

ze brožuru "O svépomoci." V Americe peložil a vydal s Františkem Škardou,

dnes již zemelým, ale tehdy vydavatelem "Dlnických List" v New Yorku,

sociální román "Lucinda anebo kapitál a práce" od dra J. B. ze Schweitzer.

Mimo to vydal "Majetkoví dravci," peklad z nmeckého. Brožurku tu napsal

povstný anarchista Jan Most v New Yorku. Dále peložil a vydal : "Manifest

strany komiunistické ' od Karla Marxe ; "Cesarismus aneb sociální hnutí ve sta-

rém ím" od Jana Mosta ; "O Komunismu" od Pavla Lafar^a ; "Žena v mi-

nulosti, pítomnosti a budoucnosti," od Augusta Bebla. S Frant. Hlavákem
a Bernardem Hercem peložil a vydal nákladem "Hlasu Lidu" illustrované

"Djiny francouzské revoluce" od Viléma Blossa. Konen vydal "Dlnickou

poesii," sešit 1. a 2, Je to sbírka dlnických písní a básní, všech starších e-
ských anarchist a socialist, kteí se podíleli na hnutí socialistickém a anar-

chistickém v Evrop a v Americe.

E. KOLÁ FRANTIŠEK,

eský katol. fará v Reedsville, Wis., o nmž jsme se zmínili pi vypsání "D-
jin echv Amerických" ve státu Wisconsin, byl pilným dopisovatelem do ame-

rických esko-katol. list, zvlášt "Katolíka," v nichž psával lánky a stati

smru náboženského, národního a apologetického. Jako kaplan eské ím-
sko-Katolické Úst. Jednoty ve státu Wisconsin, psal i lánky, týkající se této

podprné bratrské katol. jednoty.

P. KOPECKÝ FRANTIŠEK,

eský katol. fará ve Waterloo, v low, napsal r. 1896., když ješt byl faráem
v Cedar Rapidsích, spisek formy brožurové, v nmž líí svj život a djiny
eské katol. školy sv. Václava v Cedar Rapidsích. Druhou brožuru: "Adame,
kde jsi?" vydal r. 1903. nákladetn "Hlasu" v St. Louis, Mo. Krom toho asto
psával do "Hlasu" a "Národa" pouné lánky o výchov, náboženství a katol.

škole, jakož i o "Katolické Americké Federaci," o níž napsal celou sérii pkných
a zajímavých lánk, v nichž se vele pimlouval o pipojení se katol. ech
k této veliké katolické amierické organisaci. Ze všech jeho literárních prací

dýše vroucnost' náboženská a upímná láska k eskému národu.

KOPTOVÁ FLORA P.,

Amerianka neb Anglianka, cho eského houslisty P. Kopty, kterého po-

znala v Americe. Ped lety si koupili neb najali Koptoví statek Podmok u
Sušice. Ped nkolika lety byli pak v Comingu v Kalifornii, kde usadila pí.

Koptová své syny. Paní ta vydala r. 1900. u Lothrap Publishing Co. v Bosto-

nu knihu, nazvanou "The Forestman of Vimperk." Je to sbírka kratších poví-

dek nestejné ceny, pojednávající o lidu šumavském. Ped tím vydala v angli-

in soubor eských básní.
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KOCHMAN LEO, 

redaktor "Hlasu Lidu" v New Yorku, napsal v Cechach polcmick~T spisek "0 
otazce soci,Hni" proti J ann Ledebaurovi, ktery v katolickem listu "Cechu," v 
Praze vyclHlzejicim, psal cetml pojednfmi proti socialismn. Po te vydal v Pra
ze broznrn "0 svepomoci." V Americe prelozil a vydal s Frantiskem Skardon, 
dnes jiZ zemrel)'m, 'ale tehdy vydavatelem "Delnick)Tch LishY' v ~ew Yorkn, 
socia1ni roman "Lucinda anebo kapital a prace" od dra J. B. ze Schweitzen'L 
1\1imo to vydal "l\1ajetkovi dravci," preklad z nemeckeho. Broznrku tn napsal 
povestny anarehista Jan 1\lost v New Yorku. Dale prelozil a vydal: "l\1anifest 
strany kornrunisticke" od Karla 1\1arxe; "Cesarismus aneb socia1ni hnnti ve sta
rem Rime" od J ana 1\1osta; "0 Komunismu" od Pavla Lafargua; "Zena v mi
nulosti, pfitomnosti a budoucnosti," od Augusta Bebla. S Frant. Hlavackem 
a Bernardem Hercem prelozil a vydal nakladem "Hlasu Lidu" illustrovane 
"Dejiny franeouzske revoluce" od Vilema Blossa. Konecne vydal "Delnickou 
poesii," sesit 1. a 2. Je to sbirka delnickYch pisni a basni, vsech starSich ce
skyeh anarchistu a socialistu, kteri se podileli na hnuti socialistickem a anar
chistickem v Evrope a v Americe. 

P.. KOLAR FRANTISEK, 

cesky katol. farar v Reedsville, 'Vis., 0 nemZ jsme se zminili pH vypsani "De
jin Cechuv Americkych" ve statu Wisconsin, byl pilnym dopisovatelem do ame
rickych cesko-katol. listu, zvlaste "Katolika," v nichz psaval clanky a stati 
smeru mlbozenskeho, narodniho a apologetickeho. Jako kaplan Ceske Rim
sko-Katolicke -ostr. J ednoty ve statu Wisconsin, psal i clanky, t)Tkajici se teto 
podpurne bratrske katol. jednoty. 

P. KOPECKY FRANTISEK, 

cesky katol. farar ve Waterloo, v lowe, napsal r. 1896., kdyz jeste byl fararem 
v Cedar Rapidsich, spisek formy brozurove, v nemz lic! sVllj zivot a dejiny 
ceske katol. skoly sv. Vaclava v Cedar Rapidsich. Druhou brozuru: "Adame, 
kde jsi?" vydal r. 1903. nakladein "Hlasu" v St. Louisu, :\10. Krome toho casto 
psaval do "Hlasu" a "Naroda" poucne clanky 0 v)'chove, nabozenstvi a katol. 
skole, jakoz i 0 "Katolicke Americke Federaci," 0 niZ napsal celou serii pe~nych 
a zajimavych chlnku, v nichz se vrele primlouval 0 pfipojeni se kato1. Cechu 
k teto velike katolicke aniericke organisaci. Ze vsech jeho literarnich praci 
dyse vroU'cnost' nabozenska a uprimmi laska k ceskemu narodu. 

KOPTOV A FLORA P., 

Americanka neb Anglicanka, chot' ceskeho houslisty P. Kopty, ktereho po
znala v Americe. Pred lety si koupili neb najali Koptovi statek Podmok u 
Susice. Pred nekolika .lety byli pak v Corningu v Kalifornii, kde usadila pi. 
Koptova sve syny. Pani ta vydala r. 1900. u Lothrap Publishing Co. v BO!;lto
nu knihu, nazvanou "The Forestman of Vimperk." Je to sbirka kratsich povi
dek nestejne ceny, pojednavajici 0 lidu sumavskem. Pred tim vydala v angli
cine soubor ceskych basni. 
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MONSGR. KOUDELKA JOSEF M.,

svtící biskup dioecese clevelandské, napsal a sestavil uebnice pro eské katol.

osadní školy v Americe, psával jako mladý knz lánky do st.-louiského "Hla-

su" a r. 1882. pevzal jeho ízení jako redaktor. P. Jos. M. Koudelka byl tehdy

(r. 1882.) faráem vzkvétající mladé osady sv. Prokopa v Clevelandu, O., byl

v ní velmi oblíben, a proto práv tak jako on nerad se s osadou tou louil,

také osadníci svatoprokopští neradi jej ztráceli. Odešel však jen v tom do-

mnní, že ze St. Louis jako redaktor "Hlasu" bude moci více vykonat pro e-
ský národ a pro víru, nežli pouhý duchovní správce osady. Uinil pak tak na
vyzvání arcibiskupa Ryana, jenž byl tehdy coadjutorem v St. Louis, generál-

ního vikáe Muehlsiepena a svých vrných pátel: Msgra Jos. Hessouna, P.

Jos. Molitora, P. W. oky, Fr. Bobala, Fr. Chmelae, Fr. Tichého, Vojtcha
Cipína a jiných, kteí v prosb, zaslané clevelandskému biskupovi Gilmourovi,

snažn žádali, aby jej, P. Jos. M. Koudelku, do St. Louis pustil, by "Hlasem"

hájil a zastával echy-katolíky proti útokm svobodomyslných atheist. Po-

byv rok v St. Louis, kde velmi úspšn u "Hlasu" jako redaktor pracoval,

vrátil se, oplakáván st.-louiskými katol. echy, do dioecese clevelandské na
žádost' biskupa elevelandského Gilmoura. Za jeho nepítomnosti však osada

svatoprokopská zmítána byla bouemi, o nichž jsme se již díve zmínili, a P.

Jos. M. Koudelka byl ustanoven faráem na nmecké osad sv. Michaela. Tím
i jeho innost' literární ochabla, nebo osada ta vyžadovala jeho veškeré
energie.

KRÁL JOSEF JIÍ,

právník a spisovatel, bývalý spoluvydavatel "Slavie," pozdji redaktor socia-

listického denníku "Spravedlnosti" v Chicagu, 111., patí mezi schopné a obrat-

né žurnalisty list svobodomyslných. O právnickou praxi mnoho nedbal. Ale

nejen jako žurnalista, nýbrž i jako spisovatel, pstující po píkladu zemelého
Karla Jonáše pesn vdeckou literaturu, je Král zjevem zajímavým, jenž

schopností a rozhledem vyniká; žel však i na poli literárním jest mu povaha
jeho znanou pekážkou. V knize "Clever Tales" v Bostonu, 1896., vyšel jeho

pknj' peklad Arbesova romanetta "Newtonv mozek" a povídky "Pod šeíko-

vým keem." Do anglick3'ch sborník napsal pes dvacet rozprav, z nichž nej-

dležitjší je obšírná rozprava o eských národních písních a životopis Be-

dicha Smetany. I\Iimo to psal životopisy eských a jinoslovanských spiso-

vatel, pro 3. vydání "Johnson"s Universaly Cyclopaedia." Do "Slavie" (1897.)

napsal trochu rozvláné historické pojednání "Angliané o eších" a r. 1899.

vydal v Racin první díl "Amerického práva," obsahující pt oddlení : právo

státní, obanské, rodinné, pozemkové a zákony o veejných pozemcích. Prá-

ce to nejen záslužná, nýbrž i opravdu cenná, a jest skuten pouze pepraco-

vaným a rozmnoženým vydáním Jonášova "Amerického Práva." Nákladem
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Syetici biskup dioecese clevelandske, napsal a sestavil ueebnice pro ceske kato1. 
osadnl skoiy v Americe, ps{nral jako mlady knez cl{mky do st.-louiskeho "HI-a
sn" a r. 1882. prevzal jeho Hzenl jako ifedaktor. P. J os. 1\1. Koudelka byl tehdy 
(1'. 1882.) faral'em vzkvetajici mlade osady sv. Prokopa v Clevelandu, 0., byl 
y ni velmi obliben, a proto prave tak jako on nerad se s osadou tou loucil, 
take osadnici svatoprokopsti neradi jej ztraceli. Odesel vsak jen v tom do
mnenl, ze ze St. Lonisn jako redaktor "Hlasu" bude moci vice vykonat pro ce
sk)" narod a pro virn, nezli ponhf' duchovni spravce osady. Ucinil pak tak na 
vyzvani arcibiskupa Ryana, jenz byl tehdy coadjutorelll v St. Lonisu, general
ntho vikare 1\Iuehlsiepena a svfrch vernych pratel: 1\fsgra J os. Hessonna, P. 
Jos. 1\iolitora, P. 'V. Coky, Fr. Bobala, Fr. Chmelar'e, Fr. Ticheho, Vojtecha 
Cipina a jin)'rch, kteH v prosbe, zaslane clevelandskemn bisknpovi Gilmourovi, 
snazne zadali, aby jej, P. J os. ~I. Kondelku, do St. Louisn pustil, by "IIlasem" 
lUljil a zastaval Cechy-katolikr proti (ltokum svobodolllyslnSrch atheistiL Po
b,)"v rok v St. Lonisu, kde velmi uspesne n "Hlasu" jako redaktor pracoval, 
vl'atil se, oplakavi\n st.-louiskYmi katol. Cechy, do dioecese clevelandske na 
zadost' biskupa clevelandskeho Gilmoura. Za jeho nepHtomnosti vsak osada 
svatoprokopska zffiltana byla boul'emi, 0 nichz jsme se jii drive zminili, a P. 
Jos. ~1. Koudelka byl nstanoven farM'em na nemecke osacH~ sv. 1\Iichaela. Tim 
i jeho cinnost' literarnl ochabla, nebot' osada ta vyzadovala jeho veskere 
energie. 

KRAL JOSEF JIRI, 

pravnik a spisovatel, bS'valf' spoluvydavatel "Slavie," pozdeji redaktor socia
listickeho denniku "Spravecllnosti" v Chicagu, Ill., patH mezi schopne a obrat
ne zurnalisty lish1 svoboc10111yslnfrch. 0 pravnickou praxi mnoho nedba1. Ale 
nejen jako zurnalista, ufrbd i jako spisovatel, pestnjici po pfikladn zeml'eleho 
Karla Jonase pl'esne vedeckou literaturu, je Kral zjcvem zajimavfrm, jenz 
schopnosti a rozhledcm vynika; zel vsak i na poli literarnilll jest lUll povaha 
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"Svornosti" vyšel jeho spis "Víra a vda, deset rozprav svobodomyslných,"

jenž r. 1902. vycházel v "Duchu asu." Spis ten, kdyby neobsahoval nespra-

vedlivých osobních útok na ád eských Benediktin a "laciných" vtip, což

jest vždy ku škod díla vdeckého a objektivnost' pedstírajícího, byl by se

stanoviska svobodomyslného—dobrým dílem z oboru nevrecké literatury.

Knížka ta došla velikého rozšíení. Krom toho vydal Král spis "O pvodu
lovka a výbru pohlavním." Je to peklad dle Chas. Darwina.—Dále bro-

žurky: "Poslání amerického dlnictva" a "Abraham Lincoln."

P. KRAMOmŠ BOHUMÍR,

eský katol. fará v Little Turkey, la., psával, pekládal a upravoval zvlášt

v dobách dívjších, ba již jako student, velice poutavé povídky z lidu pro

lid hlavn v asopise "Hlasu," a to bu pod svým jménem, pseudonymem, ane-

bo vbec bez podpisu. Jen nkteré povídky jeho zde uvádíme, jež byly v "Hla-

se" otištny. Jsou to : "Jat na širém moi," "Lidohonec," "Nebezpeenství pra-

lesu," "Perla Djalmarská" a jiné a jiné. Také do "Slavie," dokud byla redigo-

vána K. Jonášem, posílal pkné verše . Krom toho na vj^bídnutí Msgra Jos.

Hessouna, pispíval do "Hlasu" etnými vrounými, mravounými a pounými
lánky. Dívjší jeho literární innost' byla mnohostranná a eským tená-
stvem byl jako povídká velmi oblíben.

—

LENOCH VÁCLAV,

bývalý výpomocný redaktor dnes zaniklých "Lidových Novin" v Chicagu, na-

psal a peložil povídky a rzná pojednání do esko-ameriekých list. Njaké
trvalé ceny ovšem práce jeho nemají.

—

LUÁK JAROSLAV V.,

bývalý redaktor v Kewaunee ve Wisconsinu, nyní tajemník ád . S. P. S. v

Chicagu, 111., napsal veselohru (jednoaktovku) "Tatínek to dovolil," jež hrá-

na byla v Kewaunee, a historické drama (v pti jednáních) "Zmaený život."

MALEC VLADIMÍR,

redaktor a spolumajetník esko-katol. asopisu "Nový Domov" v Hallettsville,

Texas. Mladý tento redaktor za pobytu svého v So. Omaze, Nebr., vyvolal

v život Katol. Jednotu Sokol se svými pátely—katol. Sokoly v So. Omaze, za

pomoci P. Jos, Chundeláka, ale hlavn svými nadšenými a odbornými sokol-

skými lánky v "Katolíku" a "Hlasu" uveejovanými. Nyní jako redaktor

"Nového Domova" snaží se lánky svými a rznými úvahami probudit mezi

texaskými katol. krajany národní a náboženské sebevdomí.
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"Svornosti" vysel jeho spis "Vlra a veda, deset rozprav svobodomyslnfch," 
jenz r. 1902. vychazel v "Duchu Casu." Spis ten, kdyby neobsahoval nespra
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cloveka a vyberu pohlavnim." Je to preklad dIe Chas. Darwina.-Dale bro
zurky: "Poshlni americkeho delnictva" a "Abraham Lincoln." 

P. KRAMOLIS BOHUMlR, 

cesky katol. farar v Little Turkey, la., psaval, preldadal a upravoval zvla~te 
v dobach drivedsich, ba jiz jako student, velice poutave povidky z lidu pro 
lid hlavne v casopise "Hlasu," a to bud' pod svS'm jmenem, pseudonymem, ane
bo vubec bez podpisu. Jen nektere povidky jeho zde uvadime, jez byly v "ma
se" otisteny. Jsou to: "J at na sirem mOl'i," "Lidohonec," "~ebezpecenstvi pra
lesu," "Perla Djalmarska" a jine a jine. Take do "Slavie," dokud byla redigo
vana K. J omlsem, posilal pekne verse. Krome toho na vybidnuti ~rsgra J os. 
Hessouna, prispival do "Hlasu" cetnymi verroucnYIIlji, mravoucnymi a poucnymi 
clanky. Dfivejsl jeho literarni cinnost' byla mnohostranna a ceskym ctenar
stvem byl jako povidkar velmi obHben.-

LENOCH V ACLA V, 

byvaly vypomocny redaktor dnes zaniklych "Lidovych N ovin" v Chicagu, na
psal a prelozil povidky a ruzna pojednfmi do cesko-americkych listu. Nejake 
trvale ceny ovsem prace jeho nemaji.-

LUNAK JAROSLAV V., 

byvaly redaktor v Kewaunee ve Wisconsinu, nyni tajel1l11ik r'adll C. S. P. S. v 
Chicagu, Ill., napsal veselohru (jednoaktovku) "Tatinek to dovolil;' jez hra
na byla v Kewaunee, a historicke elrama (v peti jednanich) "ZmarenSr '2ivot." 

MALEC VLADIMIR, 

reelaktor a spolumajetnik cesko-katol. casopisu "Novy Domov" v Hallettsyille, 
Texas. ~Ilady tento reelaktor za pobytu svellO v So. Omaze, Xebr., vyvolal 
v zivot Kato1. Jednotu Sokol se svymi pHttely-kato1. Sokoly v So. Omaze. za 
pOllloci P. J os. Chundelaka, ale hlavne svymi nadsenfmi a odbornymi sokol
skymi clanky v "KatoHku" a "Hlasu" uvefejnovanS'mi. Xyni jako redaktor 
"Nove,ho Domova" snazi se clanky svymi a rllznymi (n'ahami probudit mezi 
texaskymi kato!. krajany narodn! a nabozenske sebeveclomi. 
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MAŠEK MATJ,

napsal do kalendáe Amerikána nkolik povídek z amerického vojenského

života z pomezí Mexika a ze života na jihozápadním pomezí, které nepostrá-

dají aspo pvodnosti, jako pemnohé povídky nkterých esko-amerických

"autor." Z povídek tch jsou nejlepší: "Dcera podloudníkova," "Jak se

zbláznil," "Krvavé nešpory velikononí" a "Sbh za vlast' a milenku." Mašek
se narodil dne 8. listopadu r. 1857. v Pohorovicích u Vodan. Zkoušku ma-

turitní složil na eském biskupském gymnasiu v eských Budjovicích, a po

té studoval filosofii na universit pražské. Vstoupil pozdji do semináe v .
Budjovicích, ale ujel ped vysvcením do Ameriky, kde nejprve nádeniil.

Pozdji dal se odvést do spolkového vojska a pobyl v nm osm rok. Bojoval

v Arizon a Novém Mexiku ve válce proti divokým Apam, jimž velel povst-

ný lupi a vrah Geronimo. Vystoupiv z vojska, vedl život velmi dobrodružný.

Na chicažské svtové výstav byl gardistou, a od roku 1895. byl zamstnán
v redakci "Svornosti."

MATJKA JOSEF V,
'

byl pozoruhodnou osobností nejen v život spolkovém, nýbrž i žurnalistickém a

spisovatelském; ocenní se mu však nedostalo a také úspch valných se ne-

dodlal, a vli ml vždy tu nejlepší. Co se týe jeho literární innosti, tu uvá-

díme toto : Napsal tyi divadelní hry : "Pan Jehlika kandidát," "Maceo," "K
Santiagu" a "Vašitka," jež se obecenstvu líbily, ale vnitní valné ceny nemají.

Litovati dlužno, že Matjka nenapsal více povídek—uvádíme "Vašitku," "To-

niku" a "Zklamanou nadji"—ponvadž maje bystrý pozorovatelský talent,

mohl vytvoiti njaký román specificky esko-americký.

Žurnalistou byl Matjka svdomitým a obtavým ; vždy fedroval zájmy
celku, svých zapomínaje, a býval umínným a v náhledech svých neústupným.

Roku 1904. napsal Matjka též historickou hru ze zajímavého kouta
ech, na poíí Mže, dav mu název "Svatební kvas na Zvíkovci." "Kvas" dáván
byl 9. bezna zmínného roku chicažskými ochotníky. Dj zamlouvá se svým
vypracováním, ba i zauzlení je dosti dobré, avšak pouze na zaátku. Zakone-
ní je slabé a banální. Reformatorský, protináboženský nátr není také této

he ku prospchu, a teba že vlastenecké tirády psobí na prosté obecenstvo,

nemají tam žádné úelnosti.

P. MATJ BOHUMIL, C. SS. R.

P. IMatj Bohumil, knz z ádu Nejsv. Vykupitele, nyní v New Yorku,
vydal tyto své literární práce: V Evrop: Zpvník pes 300 písní a dodatek.

Vyšel nákladem Redemptorist v Praze r. 1903. V témž zpvníku obsažen p-
vodní peklad písní sv. Alfonsa z vlaštiny.—Peložil z vlaštiny knihu "Duch sv,

Alfonsa" od Berruttiho. Nákl. Cyrillometh. knihkupectví Gust. Franci v Praze
r. 1904.—Pispíval do "Cyrilla," asopisu, vnovaného hudb církevní. Nejdel-
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MASEK MATEJ, 

napsal do kalenditre "Amerikana" neJwlik povidek z americkellO vojenskeho 
zivota z pomezi Mexika a ze zivota 11a jihozapadnim pomezi, ktere nepostrit
daji aspon puvodnosti, jako premnohe povidky nekterS'ch eesko-americkS'ch 
"antoru." Z povidek tech jsou nejlepsi: "Deera podloudnikova," "Jak se 
zblaznil," "Krvave nespory velikonocni" a "Sbeh za vlast' a milenkl1." Masek 
se narodil dne 8. listopadll r. 1857. v Pohorovicich u Vodnan. Zkouskn ma
turitni slozil na ceskem biskupskem gymnasill v Ceskych Budejovicich, a po 
te studoval filosofii na universite prazske. Vstoupil pozdeji do semimire v C. 
Budejovicich, ale ujel pred vysvecenim do Ameriky, kde nejprve nadenicil. 
Pozdeji dal se odvest do spolkoveho vojska a pobyl v nem osm roku. Bojoval 
v Arizone a Novem ~rexiku ve valce proti divokyru Apacum, jimz velel povest
ny lupic a vrah Geronimo. Vystoupiv z vojska, vedl zivot velmi dobrodruznY. 
Na chicazske svetove vystave byl gardistou, a od roku 1895. byl zamestnan 
v redakci "Svornosti." 

MATIDKA JOSEF V., 

byl pozoruhodnou osobnosti nejen v zivote spolkovem, nybri i zurnalistickem a 
spisovatelskem; oeeneni se mn vsak nedostalo a take iispechu valnych se ne
dodelal, ac villi mel vzdy tu nejlepsi. Co se tyee jeho literal'lli cinnosti, tu uva.
dime toto: Napsal ctyri divadelni hry: "Pan Jehlieka kandidat," ":Maceo," "K 
Santiagu" a "Vascitka," jetse obecenstvll libily, ale vnitrni ·valne ceny nemaji. 
Litovati dluzno, ze M'atejka nenapsal vice povidek-uvadime "Vaseitku," "To
nieku" a "Zklamanou nadeji"-ponevadz maje bystry pozorovatelsky talent, 
mohl vytvofiti nejaky roman specificky cesko-americkY. 

'Zurnalistou byl l\fatejka svedomitym a obetavym; vzdy fedroval zajmy 
celku, svych zapominaje, ae byval uminenym a v nahledeeh svych neiistupnym. 

Rokll 19(J4. napsal l\fatejka tez historickou hru ze zajimaveho kouta 
Cech, na pOrlel ~1Ze, day mn nazev "Svatebni kvas na Zvikovci." "Kvas" davan 
byl 9. brezna zmineneho roku chicazskymi ochotniky. Dej 'zamlouva se svym 
vypracovanim, ba i zauzleni je dosti dobre, avsak pouze na zacatku. Zakonce
ni je slabe a banalni. Reformatorsky, protinabozensky miter neni take teto 
hre ku prospechu, a ti"eba ze vlastenecke tirady pi'lsobi na proste obecenstvo, 
nemaji tam zadne iicelnosti. 

P. MATEJU BOHUMIL, C. SS. R. 

P. l\Iateju BohumiI, knez z radu Nejsv. Vykupitcle, nyni v New Yorku, 
vydal tyto sve literarn! prace: V Evrope: Zpevnik pres 300 pisni a dodatek. 
Vysel nakladem Redemptoristu v Praze r. 1903. V temz zpcvnikn obsazen pii
vodni pl'eklad pisni sv. Alfonsa z vlastiny.-Prelozil z vlastiny knihu "Duch sv. 
Alfonsa" od Berruttiho. Nflkl. Cyrillometh. knihkupectvi Gust. Francl v Praze 
r. 1904.-Pi'·isp!val do "Cyrilla," casopisu, venovaneho hudbe cirkcvni. Nejdel-
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ší lánek jeho "O zpvu chlapeckém."—Pispíval do odborného "asopisu ka-

tolického duchovenstva." Nejdelší lánek: Ó stop (obrazu) Nejsv. Trojice v

hudb. ^Inohé posudky knih v témže asopisu. Nejdelší posudek o knize "Du-

bois, de exemplarismo divino," vyšel též zvláš.—Hudebniny : IMše ke cti sv.

Josefa pro dva stejné hlasy s prvodem varhan.—Ecce sacerdos macnus. Res-.

ponsorium. Pro tyi hlasy stejné, neb nestejné. Obé vyšlo nákl. V. Kotrby

v Praze.—Peložil knížku: Matka Boží Kralická a více jiných drobnotí.

V Americe : Od r. 190-1. rediguje "Msíní Vstník ' v New Yorku.—Dopi-

soval do "echa," "Cyrilla," "Hlasu," "Katolíka," ..Národa" a ostatních eských

katol. asopis v Americe.

Tiskem: Veselohra: Andlíkové, neboli vypálení hoši. Vyšla v chicaž-

ském Píteli Dítek.—Tamtéž i jiné drobnosti.—Divadelní hra: "Soud, neboli

závody v moudrosti." Vyšla v asopisu "eská Žena" v St. Louis.—Veselohra

"Maminka a Naninka." pro dívky. Vyšla v témž asopise.—Veselohra : "Pa-

vouk," neboli "Americká doktorka." Pro dívky, také uveejnno v "eské Že-

n." — "Tetky." Veselohra pro dívky. Vyšlo v asopise "eská Žena." — A
více drobn.—

Mše : Immaculatae Conceptionis, pro jeden hlas s prvodem varhan. S

úvodem v 6 eech. U J. Fischer and Bro., 7 Bible House, New York. 1905.

—

Pipraveno: Divadelní hry: "Káva z Arábie."
—

"Inženýi."
—

"Herodes."

—2. hry vánoní : "Narození Pán." "Národové u jesliek."
—

"Telefon v Persii."

—Operetta "Indiánská princezna."—Veselohr}- dv : Dudáeké hnízdo. Se zp-
vy.—Hra se zpvy : "Je to spaní, co ?"—Veselohra "Ubohý redaktor," ili, "Pak

vte novinám!"—Peklady: "Sv. Aloisius."
—

"Skrytá perla" od kard. Wise-

manna.
—

"Ifigenie v Taurid" od Goethe.—A více jiných.

Z hudby: Nkolik esk3'ch sboni.—-Více arrangement z oper pro chla-

pecké hlasy.—-Více lat. mottet a offertorií.—Offertoria de Communi Sancto-

rum pro dva hlasy. Mše ke cti sv. Klementa Hofbauera pro tyi hlasy a ca-

pella.—Requiem pro jeden hlas a A-arhany.—^Requiem pro tyi hlasy s prvo-
dem varhan.—Více pochod pro orchestr a jiné drobnosti.

Peklad z angl. "Z denníku missionáe."

A toto, co je zde uvedeno, není daleko všecko, co pilné pero P. B. Mat-
j napsalo—uveejnil zmínný spisovatel, pokud nám známo, i mnohé povíd-

ky v kalendái "Katolíku" a jinde—již z toho možno si uiniti správný pojem
o píli a všestrannosti tohoto knze spisovatele a hudebního skladatele, jenž vše

toto iní vedle své práce v esko-katol. osad v Ncav Yorku jako duchovní její

správce a katecheta. Jeho práce literární a hudební jsou ceny nemalé a trvalé.

MAZA KAREL J.,

žurnalista, a to velice obratný s pknj^m a uhlazeným slohem, jenž býval kdysi

také dobrým básníkem. Napsal též nkolik povídek, jež se slohovou vybrou-

šeností zamlouvají. Jeho djepisné znalosti jsou zvlášt pozoruhodný, a to ne-

jen národa eského, nýbrž vbec všech národ svta.
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si chlnek jebo "0 zpeyu chlapeckem."-Pi·ispinll do odbol"neho '"(~asopisn ka
tolickeho duchovcnstva." ~ejdelSi el£lllek: 6 stop~ (o1>razn) ~ej~v. Trojiee v 
hndbe. )lnohe posndky kllih y telllze easopisu. ~ejel(')si posnch·k 0 lmize "Du
bois, de exemplarismo dh'ino," yysel tez zvlast'.-Hnc1pbnin)·: ))se l~e di SY. 
Josefa pro dya stejne hlasy s prllyodem yarhan.-Ecce sacerdos magnus. Res~ 

ponsoriulll. Pro etyi'i hlasy stejne, neb nestejne. Obe vyslo n{tld. Y". Kotrby 
v Praze.-Pi'eloiil kniikn: )I<1tka Boii Kralick{t a Ylce jinf'ch drobnoti. 

Y ~\lllerice: Odr. 1904:. redigllje ".)Iesieni Yestnik" v ~ew Y orkll.-Dopi
soval do "Cecha," "Cyrilla," "Blasn," "KatoHka," .. ~arodH" <l ostatnieh eeskych 
katol. casopisl1 v Americe. 

Tiskem: Yeselohra: ~-\nlleHekoye, neboli vyp[lleni hosi. Y ysla y l'hicaz
skem Pfiteli Ditek.-Tamtez i jine drobnosti.-Dinlc1elni Ina: "Soud, neboli 
zavody v moudl'osti." Yysla v casopisu "Ceslnl Zena" v 8t. LOllis.-Yeselohra 
")Ialllinka a ~anillka." pro divky. Yy~la v temz casopise.-Yeselohra: "Pa
vonk," neboli "Americka doktorka." Pro divky, take l1Yei'ejneno v "Ceske Ze
ne." - "Tetk)'." Veselohl'a pro divk~·. Yyslo v easopise "Ceska Zena." - A 
Ylce drobn.-

~Ise: Immaculatae Conceptionis, pro jeden 11las s pri'n'odelll yarhan. S 
ll\'odem v 6 i'ecech. U .J. Fischer and Bro., 7 Bible Honse, Xe,,' York. 1905.-

Pi"ipraveno: Divadelni hry: "Kin'a z Arabie.'·-"Inzenf'i'i."-"Herodes." 
-2. hry vanocni: "Xarozeni P{llle." "~arodoye n jeslieek."-'·Telefon v Persii." 
-Operetta "Indiansk.1. princezna."-Veselohry dve: Dudacke hnizc1o. Se zpe-
vy.-Hra se zpeyy: "Je to spani, co f'-Yeselohra "Ubohfr redaktor," cili, "Pak 
verte noviwlm !"-Pi'eklad~': "Sy. Aloisius."-"Skryta perla" od karel. ,Vise
manna~-"Ifigenie v Tauride" od Goethe.-A yice jinf·ch. 

Z hlldb~': ~ekolik ceskf'ch SbOl-l1.-Yice arrangement z opel' pro chla
pecke hlasy.-Vice lat. lllottet a offertorii.-Offertoria de Communi Sancto
rum pro elya hlasy. )Ise ke cti sv. Klementa Hofbal1era pro ctyfi hlasy a ca
pelIa.-Requiem_ pro jec1en hlas a yarhany.-Requiem pro ctyi-i hlasy s prlho
dem varhan.-Vice pochodu pro orchestr a jine drobnosti. 

Preklad z angl. "z denniku missional'e." 
Ac toto, co je zde llyedeno, nen1 daleko vsecko, co pilne pero P. B. )Iate

ju napsalo-uvefejnilt' zmineny spisovatel, pokl1d llaIll znamo, i mnohe povid
ky v kalendaH "Katollku" a jinde-jiz z toho mozno si uciniti spravn~T pojem 
o pili a vsestrannosti tohoto kneze spisovatele a hl1c1ebniho skluoatele, jenz -die 
toto cinl vedle sve prace y cesko-katol. osade v ~ew Yorku jako dnchoyni jeji 
spravce a katecheta. .Jeho prace literarni a hudebni jsou ceny nemale a trvaIe. 

MAZAC KAREL J., 

zurnalista, a to velice obratny s peknym a uhlazenym slohem, jenz byyal kdysi 
take dobrym basnikem. :Napsal tez nekolik pOYidek, jez se slohovou vybron
senosti zamlouvaji. Jeho dejepisne znalosti jsoll zvlaste pozoruhodny~ a to ne
jen naroda Ceskeho, nybrz Yllbec ysech narodll syeta. 
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P. MELICHAR VÁCLAV, C. SS. R.,

knz kongregace Nejsvtjšího Vykupitele v Baltimore, Md., napsal z oboru

náboženské literatury obsažná, pozoruhodná historická, vrouná, mravouná

a apologetická díla. Jsou to : "Letopisy a divy Svatoborské." Djinné dílo to

obsahuje annaly Svaté Hory od roku 1260. až do odchodu spisovatele ze Svaté

Hory r. 1889. Letopisy ony vycházely v asopise "Píteli Dítek," vydávaném

Tiskárnou eských Benediktin v Chicagu, 111., r. 1904., 1905. a 1906. Sotva

však zaaly líiti 8-denni slavnost' korunovace Panny Marie r. 1732., umlkly,

ponvadž pi pestavní tiskárny benediktinské se ztratily. Žádný nemže

povdti, kam se podly. Ztráta tato nesmírn bolestn se dotkla spisovatele,

jenž s mravení pílí na ní dlouho pracoval, nebo díve, než k práci té pikro-

il, musel srovnati a upraviti veliký archiv svatoborský, obsahující 6000 listin

!

Dále napsal stati životopisné sv. Gerarda Majelly, sv. Klementa Hof-

baura, sv. Václava; lánky djinné: "Poátek a vývoj eské farní osady v

Baltimore, Md.", a rzné menší práce o esko-katol. škole tamtéž a jiné.

Nákladem "Hlasu" v St. Louis, Mo., vydal znamenité dílo obsahu nábo-

ženského : "Encyklopaedii Katechismovou," jejíž prA^ní díl již tiskem vyšel a

jedná : "O nauení víry." Je to kniha o 643 stranách, práce pvodní, v níž ulo-

žen obrovský materiál vdomostí theologických a církevn historických. Ná-

sledující dva díly jsou v rukopisech a vyjdou rovnž nákladem "Hlasu." En-

eyklopaedie Katechismová svdí o neobyejné píli a hlubokých theologických

a historických vdomostech P. Václava Melichara. V asopise "eská Žena,"

vycházejícím v St. Louis, uveejoval celou adu lánk obsahu výchovného

pro kesanské dívky a ženy pod názvem: "Škola Kristova." Krom toho a-

stji psal do "Katholische Volkszeitung," ein Wochenblatt im Interesse der

Kirche, Baltimore, Md. Taky v angliiny pekládal, na p. o ngušovi Mene-

likovi. vládci Habeše, jak darem obdržel od papeže obraz Matky Boží.

Jest jisto, že P. Václav Melichar, C.SS.R., na poli literatury náboženské

patí mezi velmi pilné a vzdlané eské spisovatele nejen v Americe, ale i ve

staré vlasti. —

MIKA FRANTIŠEK, ^

již zemelý, jenž žil dlouhá léta ve mst Manitowocu ve Wisconsinu, napsal

nkolik divadelních her, z nichž aspo zmínky zasluhuje drama "Otec a syn,"

jež bylo provozováno v Chicagu a jinde. —

MORAVEK A. J. MUDr.,

napsal etné kratší povídky, jež v rzných asopisech byly uveejovány. Po-

zdji vstoupil do armády Spoj Stát, kdež dosáhl doktorátu medicíny a z vo-

jenské stanice Fort Robinson, Nebr., psával pkné lánky a lékaská pojedná-

ní do "Hlasu" a "eské Ženy."

—
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P. MELICHAR V ACLA V, C. SSe R., 

knez kongregace Nejsyetejsiho Vykupitele v Baltimore, l\1d., napsal z oboru 
nabozenske literatury obsazlla~ pozoruhodna historicka, veroucna, mravoucna 
a apologeticka dBa. Jsou to: "Letopisy a divy Svatohorske." Dejinne dBo to 
obsahuje annaly Svate Hory od roku 1260. az do odchodu spisovatele ze Svate 
Hory r. 1889. Letopisy ony vychazely v casopise "Priteli Ditek," vydavanem 
Tisblrnou Ceskf?ch Bellediktinil v Chicagu, Ill., r. 1904., 1905. a 1906. Sotva 
ysak zacaly !iciti 8-denni" sla vnost' korunovace p.anny l\1arie r. 1732., umlkly, 
ponevadz ph prestaveni tiskarny benediktinske se ztratily. Zadny nemilze 
povedeti, kam se podiHy. Ztrata tato nesmirne bolestne se dotkla spisovatele, 
jellz s mravenci pili na ni dlouho pracoval, nebot' drive, nez k pra'ci te pfikro
cil, musel sroynati a upraviti veliky archiv svatohorsky, obsahujici 6000 listin! 

Dale napsal stati zivotopisne sv. Gerarda l\1ajeUy, sv. Klementa Hof
baura, sv. Vaclava; chinky dejinne: "Pocatek a vyvoj ceske farni osady v 
Baltimore, :'lId.", a rllZne mensi pnlce 0 cesko-katol. skole tamtez a jine. 

Nakladem "Hlasu" v St. Louis, :Mo., vydal znamenite dno obsahu nabo
zenskeho: "Encyklopaedii Katechismovou," jejiz prvni di! jiz tiskem vysel a 
jedna: "0 nanceni viry." Je to kniha 0 643 stranach, prace puvodni, v niz ulo
zen obrovsky material vedomosti theologickfrch a drkevne historickYch. Na
sledujici dva dlly jsou v rukopisech a vyjdou rovnez naldadem "Hlasu." En
cyklopaedie Katechismova svedci 0 neobycejne pili a hlubokfrch theologickych 
a historickych vedomostech P. Vaclava l\feIichara. V casopise "Ceska Zena," 
vychazejicim v St. Louisu, uvefejiioval celou radu clanku obsahu vychovneho 
pro krest' anske divky a zeny pod nazvem: "Skola Kristova." Krome toho ca
steji psal do "Katholische Volkszeitung," ein Wochenblatt im Interesse der 
Kirche, Baltimore, Md. Taky v angliciny prekladal, na pI'. '0 negusovi Mene
likovi. vhldci Habese, jak darem obdr.zel od p'apeze obraz Matky Bozi. 

Jest jisto, ze P. Vaclav :\Ielichar, C.SS.R., na poli literatury nabozenske 
patH mezi velmi pilne a vzdelane ceske spisovatele nejen v Americe, ale i ve 
stare ·dasti. -

MlKA FRANTISEK, 

jiz zeml'elf', jenz zil dlouha leta ve meste l\Ianitowocu ve Wisconsinn, napsal 
nekolik divadelnlch her, z niehz aspoii zminky zasluhuje drama "Otec a syn," 
jez bylo provozovano y Chicagu a jinde. -

MORAvEK A. J. MUDr" 

napsal eetne kraH~i povidky, jez y rflznfch casopisech byly uverejnovany. Po
zdeji vstoupil do armady Spoj. Statu, kdez dosahl doktoratu mediciny a z vo
jenske stanice Fort R.obinson, Nebr., psaval pekne clanky a lekal'Ska pojedna-

, 1 "In " "c k''''' " III ( 0 aSH .a es ~e heny. -
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P. NETARDUS L. P.,

biskupský rada a fará v osad Panny Marie v Praze, Texas, psával piln v

dívjších letech do "Nového Domova," zvlášt pokud asopis ten byl pod sprá-

vou zemelého redaktora F. Jakubíka. lánky ty pojednávaly o vcech ná-

boženských a národních, a byly vtšinou oznaeny pseudonyme.

—

V poslední pak dob opt píše do téhož listu apologetická pojednání, v

nichž potírá materialistický atheismus, tak úsiln v lidu eském šíený svobodo-

m}-slným tiskem. Vše, co zmínný knz napsal, bylo pvodní a pádnými d-
vody, vzatými z historie a filosofie, podepeno.

—

NOVÁK FRANT. DAGOBERT.

V Cechách napsal "Laury," knížku to sentencí a básní, jež vyšla v C. Bu-

djovicích r. 1895. V Chicagu napsal "Osudná láska Kateiny II.", bezcenné

drama o 6. jednáních. Jeho "Královna loutek" (dtská výpravná hra) nesne-

se posudku; spíše se zamlouvá jeho dtsk}^ zpvníek, obsahující sbírku škol-

ních popvk, písní národních a dtských výstup se zpvy,

Novák Fr. Dag. narodil se v Praze roku 1874. Studoval reálku v Písku

a v C. Budjovicích. Roku 1896. pijel do Ameriky a v Chicagu byl uitelem

svobodomyslné školy. Roku 1902. poal vydávat svobodomyslné St.-Louiské

Listy, pak novinail v Oklahom, Texasu a v poslední dob opt se vrátil do

Chicaga, kde vydával oznámkový list.

NOVÁK FRANTIŠEK,

po Janu Žaloudkovi a P. Ehrenbergerovi, redaktor "Hlasu" v St. Louis, Mo. List

tento redigoval SA'domit po 9 let, až do dne 6. ledna 1884., kdy pi záchvatu

padoucí nemoci zemel. Po tch 9 let, co jako redaktor pracoval u "Hlasu,"

uložil v nm nesetné lánky a pojednání. Vzdlání jeho bylo hluboké a zvlá-

št v mathematice a hvzdáství se vyznal. Po nm pevzal redakci "Hlasu"

NOVÁK JOSEF J.,

pilný redaktor, jenž zemel roku 1901. I tento tichý pracovník mnohé cenné

lánky do "Hlasu" napsal. O obou tchto redaktorech pojednáno bylo v díle

II. Djin echv Amerických na str. 28.

PACLT ENK.

Tento spisovatel zaujímá v oboru literatury cestopisné pední místo. Se-

brané cestovní rty jeho vyšly v :\Iladé Boleslavi. Životopis jeho pinesli jsme

na jiném míst, a sice v djinách ech new-yorských.
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P. NETARDUS L. P., 

biskllpsk),' rada a far<U v osade Panny jlarie v Praze, Texas, psayal pilne v 
dHvejslch letech do "x OyellO DOlllOya," zYlaste pokud c<lsopis ten byl pod spra
von zeml'eleho reclaktora F. J akubika. Chinky ty pojeclnayaly 0 yecech n[l
bozenskych a mlroclnich, a byly vetsillou oznaceny pseudonyme.-

V posledni pak dobe opet piSe do tehoz listu apologeticka pojednillll, v 
nichz potira materialisticky atheisllltlS, tak llsilnc v lidu eeskem sireny svobodo
lllyslnym tiskem. Yse, co zm!neny knez napsal, hylo pl'lVoclnl a padny-mi du
vody, '~zatymi z historie a filosofie, poc1epl'~no.--

NovAK FRANT, DAGOBERT. 

V Cechach napsal "La U1'),," knizku to sentenci a basn!, jez vysla v C. Bn
dejoviclch r. 1895. V Chicagu napsal "Oslldna laska Kater-iny II.", bezcenne 
drama 0 6. jec1nanich. J eho "Kralovna loutek" (detska yypravll<l hra) nesne
se posudku; spise se ZamlOllya jeho detsk),r zpevnicek, obsahujici sbirku skol
nich popevkll, pisni narodnich a detskych vystUPll se ZPCyy. 

Novak Fr. Dag. narodil se v Pra'ze roku 1£74. Studoval realku v Pisku 
a v C. Budejovicich. Roku 1896. prijel do Ameriky a v Chicagu byl ucitelem 
svobodomyslne skoly. Roku 1902. pocal yydin'at svobodomyslne St.-Louiske 
Listy, pak nO"inal-il v Oklahome, Texasu a v posleclni dobe opet se yratil do 
Chicaga, kde v)'daval oznamkovy list. 

NOV AK FRANTISEK, 

po Janu zaloudkovi a P. Ehrenbergerovi,-redaktor "Hlasu" v St. Louis, jIo. List 
tento redigoyal svedomite po 9 let. az do dne 6. leclna 1884., kdy pri zacIn'atn 
padouci nemoci zellll'el. Po tech 9 let, co jako redaktor pracoval u "Hlasu," 
ulozilv nem nescetne clanky a pojedll<lni. Vzdelani jeho bylo hlnboke a zyla
ste v mathematice a hvezdarstvi se vyznal. Po nem prevzal redakci "Hlasu" 

NOV AK JOSEF J., 

pilny redaktor, je!lz zeml'el roku 1901. I tento tich,)" p1'acovnik mnohe cenne 
cl~nky do "Hlasu" llapsal. 0 obon techto redaktorech poj~~nano bylo v dile 
II. Dejin Cechl'iv ~\merickych na str. 28. 

PACLT CENEK. 

Tento 'spisovatel zal1jima v ObOl'll litel'atury cestopisne prec1nl lllisto. Se
brane cestovni crty jeho vysly v jIlac1e Boleslavi. ZiYotopis jeho pl'inesli jsme 
na jinem miste, a siee v dejimlch Cechii. new-~·ol'sky-ch. 
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PALDA LEV J.

Známou prací Paldovou jest peklad: "Djiny komuny paížské," jenž

vyšel v New Yorku.—INInoho hluku dále zpsobil Paldv spisek: "Myšlénky o

novém náboženství" (1902.), v nmž se snaží Palda dokázati, že je teba dáti

svobodomyslným esko-ameriekým nevrcm "nové náboženství," z jehož pí-

kaz erpali by nejenom mravní sílu, ale které by jim poskytovalo možnost',

spojiti se v jeden celek, aby tím úspšnji mohli pracovati. Palda si krátce

peje, aby svobodomyslná strana poala konen také stavt, když v duších

svých stoupenc kesanský názor na svt zniila a rozboila, peje si, by za-

nechala již té pusté neg^ace a poala konen viti v nesmrtelnost' duše, která

vede k dokonalejší blaženosti, než dosavadní neplodná esko-americká nevra.

Zakládaje tuto novou víru, kde mimo hmoty a síly, hlásá též nesmrtelnost' du-

še, zapomíná Palda, že filosofie ta jest pro eské nevrce nemožnou, a že esko-

americkému "svobodomyslnému" lidu se práv ta jeho "svoboda svdomí," i
lépe eeno ta nevázanost', nespoutanos líbí. Tímto 63-strákovým nepatr-

ným spiskem rozlil si Palda u "svobodomyslné" strany ocet na dobro
;
protivný

názor "neomylná" strana ta nikdy snésti nedovedla.

PAVLÍKOVÁ BOŽENA,

redaktorka "Ženských List" v Chicago, 111., napsala velmi etné lánky a

pojednání ve zmínných listech, týkající se života ženy a vbec duševního

hnutí ženského. Krom toho však psala i z oboru mravn pouného a národ-

ního. A tu a tam s" jejími názory nelze souhlasiti, pece se nedá upít, že

práce její jsou dobré.

PECKA JOSEF BOLESLAV.

Pecka, dlnický agitátor a žurnalista, již zemelý, vydal r. 1887. sbírku

dlnických písní, do níž krom nho pispli : Leo Kochman, Frant. Hlaváek

a zemelý Norbert Zoula. Mimo to napsal také mnoho dlnických básní, které

vydal r. 1899. "esko-amer. dlnický Sokol" v Chicagu. Jsou to ovšem pouhé

rymovaky, psané sice perem neumlým, ale srdcem milujícím dlnický lid.

PEINA FRANTIŠEK,

redaktor "Svornosti," napsal do "Ehicha asu" celou adu loveckých píhod

humoristických. Peina Frant. narodil se v Chrudimi v echách, kdež i ab-

solvoval gymnasium.
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PALDA LEV J. 

ZlHllllOll praci Paldovou jest pI'cklad: "Dejiny komuny paHzske," jenz 
Y~'sel v Xe,,' Yorku.-:\Inoho hlnkn dille ZPllsobil PaldllV spisek: "l\I;vslenky 0 

llovelll nabozenstd" (190.2.)) y nemz se snazi Palda doldzati, ze je treba dati 
svobodomyslnym cesko-americkSrm neverclull "nove nabozenstvi," z jehoz pH
kazil cerpali b.v nejenom mravnl siln, ale ktere by jim poskytovalo moznost', 
spojiti se v jeden celek, aby tim uspesneji mohli pracovati. PaId a si kratce 
preje, aby svobodomyslna strana pocala konecne take stavet, kdyz v dusich 
svych stoupencil krest'ansky nazor na svet znicila a rozbofila, preje si, by za
nechala jiz te puste negace a pocala konecne veriti v nesmrtelnost' dnse, ktera 
vede k dokonalejSi blazenosti, nez dosavadni neplodna cesko-americka nevera. 
Zakladaje tuto novou viru, kde mimo hmoty a sily, hlasa tez nesmrtelnost' dn
se, zapomina Palda, ze filosofie ta jest pro ceske neverce nemoznou, a ze cesko
americkemu "svobodomyslnemm" lidu se prave ta jeho "svoboda svedoml," ci 
lepe receno ta nevazanost', nespoutanost' libi. Timto 63-strakovym nepatr
nym spiskem rozlil si Palda u "svobodomyslne" strany ocet na dobro; protivny 
nazor "neomylna" strana ta nikdy snesti nedovedla. 

PAVLlKOVA. BOZENA, 

redaktorka "Zenskych Listi'!" v Chicago, Ill., napsala velmi cetne clanky a 

pojednani ve zminenych listech, tykajici se zivota zeny ,a vubec dusevniho 

hnnti zenskeho. Krome toho vsak psala i z oboru mravne poucneho a narod

nlho. Ac tu a tam s~ jejimi nazory nelze souhlasiti, prece se neda upHt, ze 

prace jeji jsou dobre. 

PECKA JOSEF BOLESLAV, 

Pecka, delpickS' agitator a zurnalista, jiz zem.relY, vydal r. 1887. sbirku 

delnickych pisnl, do nlz krome neho prispeli: Leo Kochman, Frant. Ula vacek 

a zemrely,Norbert Zoula. l\Iimo to napsal take mnoho delnickych basni, ktere 

vydal r. 1899. "Cesko~amer. delnicky Sokol" v Chicagu. Jsou to ovsem pouhe 

rymovacky, psane sice perem neumelym, ale srdcem milujicim delnicky lid. 

PERINA FRANTISEK, 

redaktor "Svornosti," napsal do "Ducha Casu" (!elou radu loveckych pfibod 

hu~oristickych. Perina Frant. narodil se v Chrudimi v Cechacb, kdez i ab

solvoval gymnasium. 
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PETRŽELKA VÁCLAV,

redaktor a spisovatel. Byl redaktorem "Národa"
—

"Katolíka," na to u "Lido-

vých Novin," dnes již zaniklých, pak byl inným v redakci "Svornosti," po té

redigoval orgán ád C. S. P. S. a v poslední dob je opt u "Svornosti." Pe-

trželka je žurnalista schopný a všestrann vzdlaný'. Napsal do "Domácnosti"

(r. 1902.) zajímavý obraz z pošumavského života "Obanská válka." Mimo to

vydal nákladem eských Benediktin v Chicagu pknou studii "Maria z Mag-
daly." Nkolik jeho pkných menších povídek vyšlo v rzných listech, jež

svdí o jehe nevšedním nadání.

PREISS EDUARD.

Tento dobrodruh uveejoval své zajímavé cestopisné kresby v asopi-

sech anglických a nmeckých ; nepatrnou ást' uveejnil v eském kalendái
"Amerikánu" v Chicagu. Zvlášt zajímavé jsou jeho cestopisné rty z Austrá-

lie, kde skoro po ti roky žil mezi domorodými divochy a šatil se jako oni.

Bylo by záhodno, aby všechny jeho povídky a lánky byly sebrány a v jazyku

eském vydány, nebo Preiss, a dobrodruh, byl miižem vzdlaným a pozoro-

vatelem velmi bystrým.

—

Preiss se narodil r. 1823. v Praze a byl spolužákem J. V. Frice. Dobro-
družný život zapoal r. 1848., kdy bojoval v adách uherského vojska proti Ra-
kousku a dosáhl hodnosti majora. V bitv u Szoeregu velel dlostelectvu a

zadržel po kolik dní svým dvtipem postup rakouského vojska. Když bitvou

u Vilagoše r. 1849. za pomoci ruské uherský odboj zdolán, prchl Preiss, jenž

odsouzen jako vzbouenec k smrti provazem, šastn do Turecka, kde vstou-

pil do tureckého vojska, v nmž ponechána mu hodnost' majora. V hodnosti

té doprovázel Osmana pašu do Bosny. Neinný život v Turecku ilému Preis-

sovi brzy se znechutil, a akoliv ped tím se poturil, opustil osmanskou íši a

odebral se do Marseille a odtud do Londýna, by nastoupil cestu do Ameriky.
Procestoval severní a jižní Ameriku, Austrálii, východní Asii i Afriku. Po té

vrátil se opt do severní Ameriky, kde osvojil si velmi záhy zvyky amerického
"trampa" (tuláka), jenž bez ustání jako Ahasver tká z místa na místo, nena-
cházeje nikde oddechu. Po Americe cestoval vždy pšky v prvodu psa a živil

se tím, co se mu práv nahodilo. Pracoval lopatou, zahradniil, byl vinaem
a uitelem, poádal pednášky, psal lánky novináské a rozvážel v malém
voze, po eských farmách v západních státech eské kalendáe Geringerovy.
Roku 1882. zavraždn byl v Novém Mexiku od pasák. Vražda ta odhalena
byla teprve pozdji, když vyschlá mrtvola Preissova byla na prairii nalezena.

Vláda uhereká nabídla mu svého asu výslužbu 2000 zlatých, ale Preissovi za-

líbila se až píliš neobmezená svoboda v krajích zámoských; výslužby nepi-
jal a zstal v cizin, ve které dokonal život svj.

PŠENIKA RUDOLF JAR. (PŠENKA)

Pšenika pochází z Jindichova Hradce. Je zamstnán v závod Aug.
G«ringera v Chicagu. Uveejnil v "Duchu asu" román "Nevsta z hrobu" a
nkolik dosti slušných básniek.
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PETRZELKA VACLAV, 

redaktor a spisovatel. Byl redi:lktorem "Naroda"-"KatoHka ," nn to u "Lido
v,'eh Novin," dnes jii zaniklyeh, pak b:·l Cinn)'lU Y redakci "S,'ornosti," po te 
r~digoval organ l'adi'l C. S. P . .s. a v posledni dobe je opet n '·Svornosti." Pe
trielka je zurnalista schopnfr a vsestranne vzdelanf. ~apsal d0 "Domacnosti" 
(1'. 1902.) zajimavy obraz z p08umavskeho zivota "Obcansk<l valka." l\limo to 
vydal wlkladem CeskS'ch Benediktimol y Chicagn peknou studii "~laria z ~Iag
dal~'." Nekolik jeho peknych menslch povidek "yslo v ribnS·ch listech, jez 
svedci 0 jehe nevsednim nadani. 

PREISS EDUARD. 

Tento dobrodruh uvel'ejlloval sve zajimave cestopisne kresby v casopi
sech angliekych a nemeekych; nepatrnon cast' uvei'ejnil " ceskem kalendai'i 
"Amerikanu" v Chieagu. ZvhiSte zajimave jsou jeho eestopisne crty '2 Austra
lie, kde skoro po tri roky zil mezi domorodSrmi divochy a satil se jako oni. 
Bylo by zflhodno, aby vsechny jeho povidky a clanky byly sebrany a v jazyku 
ceskem vydany, nebot' Preiss, ac dobrodruh, byl muzem vzdiHan)'m a pozoro
vatelem velmi bystrYm.-

Preiss se narodil r. 1823. v Praze 'a byl spoluzakem J. V. Frice. Dobro
druzny zivot zapoc'al r. 1848., kdy bojoval v l'adaeh uherskeho vojska proti Ra
kousku a dosahl hodnosti majora. V bitve u Szoeregu velel delostrelectvu a 
zadrzel po kolik dni svym diivtipem postup rakouskeho vojska. Kdyz bitvou 
u Vilagose r. 1849. za pomoci ruske uhersky odboj zdolan, prelll Preiss, jenz 
odsouzen jako vzboufenee k smrti proV'azem, st'astne do 'Turecka, kde vstou
pil do tureckeho vojska, v nemi ponechana mu hodnost' majora. V hodnosti 
te doprova'zel Osmana pasu do Bosny. Necinny zivot v Turecku cilemu Preis
sovi brzy se znechutil, a 'Uckoliv pred tim se poturcil, opustil osmanskou f!si a 
odebral se do :Marseille a odtud do Londyna, by nastoupil eestu do Ameriky. 
Procestoval severni a jiZni Ameriku, Australii, v)'chodni Asii i Afriku. Po te 
vratil se opet do severni Ameriky, kde osvojil si velmi zahy zvyky ameriekeho 
"tramp a" (tulflka), jenz bez ustani'jako Ahasver teka z mist a na misto, nena
chazeje nikde oddechu. Po Americe cestoval vzdy pesky v pruvodu ps.a a zivil 
se tim, eo se mu prave nahodilo. Pracoval lopatou, zahradnicil, byl vinarem 
a ucitelem, poradal prednasky, psal clanky novinarske a. rozvazel v maIem 
voze, po ceskych farmach v zapadnich statech ceske kalendare Geringerovy. 
Roku 1882. zavrazden byl v Novem M:~xiku od pasakii. Vrazda ta odhalena 
byla teprve pozdeji, kdyz vyschla mrtV:ola' Preissova byla na prairii nalezena. 
VIada uherska nabldla mu sveho casu vfsluzbu 2000 zlatych, ale Preissovi za
libila se az pi-His neobmezena svoboda v krajieh zamorskych; vysluzby nepfi
jal a zustal v eizine, ve ktere dokonal Zivot sviij. 

PSENIC'KA RUDOLF JAR. (PSENKA) 

Psenicka pochazi z Jindrichova Hradce. Je zamestnan v zavode Aug. 
Geringera v Chieagu. Uverejnil v "Duehu Casu" roman "Nevesta z hrpbu" a 
nekolik dosti slusnych basnicek. 
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REIŠL GUSTAV BEDICH.

Reišl, již zesnulý, napsal nkolik menších povídek a peložil "Otec La
Rnine" a "Dva Sirotci."

RINGSMUTH FRANT., (Jaromil Kvtenský)

býval dobrj^m žurnalistou, a básn jeho, vydané porznu anebo souborn, ("Ky-

tice") byly piln ítány, ponvadž jsou formy bezvadné, jsou peste zabarve-

ny, a mluva jejich je kvtnatá. Ringsmuth pokusil se též v básnictví dramati-

ckém. Napsal "Nápadníci," veselohru ve 4 jednáních, již uveejnil v druhém
roníku "Kvt Amerických," r. 1885. Hra ta byla provozována na nkolika

místech, a valné ceny literární nemá. Peklady jeho (na p. Sheldonova spi-

sku "V jeho šlépjích") jsou vrné a správnou eštinou podané.

RUDIŠ—jiínský J., MUDr.,

peložil nkolik menších povídek. Je spoluredaktorem anglického odborného

listu elektrotherapeutického a redaktorem asopisu "Sokola Amerického," or-

gánu to "Národní Jednoty Sokolské ve Spojených Státech." V asopise tomto

napsal celou adu odborných- sokolských, vlasteneckých a jiných lánk. Ru-

diš—Jiínský narodil se r. 1860. v .Jiín, kde studoval gymnasium. R, 1884.

pijel do Spojených Stát a pijal místo u "Svornosti" v Chicagu, 111. Po té

psobil u "Domácnosti," pak založil denník "Rovnost'," v Milwaukee, "Wis., a

po brzkém zániku téhož, byl inným u "Pokroku Západu." Nyní je doktorem

med. univ. v Cedar Rapidsích v low a, jak již uvedeno, redaktorem "Sokola

Amerického."

P. RYNDA JAN,

arcibiskupský rada a fará v osad sv. Stanislava v St. Paul, Minn. Již jako

student theologie pekládal zmínný eský katol. knz z Lovan v Belgii z pol-

.ského do Molitorova kalendáe: "echo-Americký Kalendá." Pozdji jako

fará psal krátké úvahy a lánky do "Katolíka" a "Hlasu" ku povzbuzení katol.

krajan, a o solidarit ech-katolík v Americe, lánky výzvy ku I. pouti

ech-katolík do Prahy, "O sdružení ech-katolík v Americe," lánky, po-

jednávající o schzích ligy eských knží v arcidioecesi St.-Paulské a jiné.

V letech 1893.—1895. vydával a z ásti redigoval katolický asopis, v

St. Paul vycházející
—
"Obzor."—Psal cestopisné rty z cest po Evrop a zvláš

velice poutavou cestopisnou rtu. "Dojmy z mé cesty do Egypta," v kalendái

"Katolík."—Co nevidt vyjde kniha: "Prvodce po eských katolických osa-

dách v arcidioecesi St.-Paulské v Sev. Stát. Amerických." kterou P. Jan Ryn-

da, za pispní svých kolleg-knží z Ligy eských knží sestavil, propracoval,

dležitjší Stati, jako: Djiny arcidioécese, semináe sv. Pavla a kollejé sv. To-

máše napsal.—Kniha bude nádherné úpravy a pozoruhodná.
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REISL GUSTAV BEDRICH. 

Reisl, jiz zesnu])", napsal nekolik mCllsich povic1ek a pl'elozil "Otec La 
Ruine" a '''Dva Sirotci." 

RINGSMUTH FRANT., (Jaromil Kvetensky) 

byval dobrym znrnaliston .. a basne jeho, \'ydane porilznu anebo souborne, ("Ky
tice") byly pilne cit any, ponevadz json formy bezvadne, jsou pestfe zaba1've
ny, a mluva jejich je kvetnata. Ringsmnth pokusil se tez v basnictvi dramati
ckem. N apsal "N apadnici," veselohrll ve 4 jeclnanich, jiz llverejnil v druhem 
1'ocnikn "Kvet.ll Americkych," r. 1885. Hra ta byla provozovana na nekolika 
mistech, ac valne ceny literaI'n! nema. Preklacly jeho (na pr. Sheldonova spi
sku "v jeho slepejich") jsou verne a SpraV110U cestinou poclane. 

RUDIS-JICINSKY J., MUDr., 

pI'elozil nekolik m.enslch povidek. J e spolurec1aldorem anglickeho odborneho 
listu elekt1'otherapeutickellO a redaktorem casopisu "Sokola Americkeho," 01'
ganu to "~arodni J ednoty Sokolske ve Spojen)"ch Statech." V casopise tomto 
napsal celon radll odbornfch~ sokolsky ch, vlasteneck),'ch a jinfch claulnl. Ru
dis-Jicinsky narodil Se r. 1860. v.Jicine, kde studoval gymllasinm. R. J884. 
pi'-ijel do 8pojen)'rch Statll a prijal 1111stO n "Svol'nosti" v Chicagn, Ill. Po. te 
pi'lsobil n "Domacnosti," pak zalozil denn!k "ROYllOSt'," v )Iilwaukee, '.Vis., a 
po brzkem zaniku tehoz, byl cinllym u "Pokl'okn Zapadn." Nyni je c1oktorem 
med. univ. v Cedar Rapidsich v 10,,'e a, jak jiz nvedel1.0, rec1aktorem "Sokola 
Americkeho." 

p, RYNDA JAN, 

arcibisknpsk),' rada a faral' v osacle S\'. Sfanis]av<1 v 8t. Paul, )Iilln. Jiz jako 
student theologie prekl{,clal zlllineny ~csl\:)'r lmtol. kbez z Lovane v Belgii z pol
skeho do )Iolitorova .kalendM'e: "Cecho-Amel'icky Kalendar." Pozdeji jako 
faral' psal kratke llYnhya cl{Jnky do "Kato11ka" a "Hlasn" ku povzbuzenl katol. 
k1'ajani'l, a 0 soliclnrite ~echi'l-katolilnol y Amel'icc. clanky vyzvy kn 1. ponti 
Cechi'l-katoHk{} do Prnh~', "0 sdruzeni ('Cchi'l-katoliki'l V A meJ'ic<'," cl{lllky, po
jedmlvajici 0 SChi'IZich 1ig~r ~cskfrh Imezi y aJ'ciclioecesi St.-Pau]ske n jine. 

V letc rh 1803.-1805. vyclav:!] a z c[u;;ti rcdigoyal katolickS' cas'opis, v 
St. pilUl :· ~r ~:chazej!ei-"Obzol·."-Psal cestopisne erty z cest po 'Evl'ope' a zylast' 
velice pontavou cestopisnoll ertn. "Dojmy z me c('sty do Egypta," v' kn]endafi 
"Katolik."-Co ncvicl ct v~'.idc lmiha: "Prihodce po eesh:ych lwtolick)'7ch osa
dach v al'Piclioccesi St.-Paulske v SCY. SUIt. 'Amcl'ickYch," ·ktrl'oIlP. "jan Ryn
da, za prispenl svf'chkolIe~i'l-lmrzl z I:Jigy ccsk)"ch knezl sest:rvil, propracoval, 
dft]~zit ejSi Mati; ,Jako ~ Dejiny arcidioecesc, seminfire sv. PavIa a kolleje sv. To-
mase napsal.- Kniha bude naclherne upravy a pozornhodna, /' . 
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JUDr. SALABA-VOJAN JAROSLAV EGON.

Dr. Salaba-Vojan, t. . iditel esko-Amer. Tiskové Kanceláe v Chicagu,

111., a redaktor Orgánu ád . S. P. S., byl již v echách literárn inným, o

emž bylo pojednáno v djinách msta Chicaga, IIL, na str. 602. Zde v Ameri-

ce jako len redakce "New-Yorskych List," pak "Hlasu Lidu" a pozdji dopi-

sovatel do jiných amerických svobodomyslných list, uveejnil, spracoval nebo

"upravil etné lánky a stati vdecké a protináboženské, v nichž spíše sloužil

vkusu amerického eského svobodáství, než objektivnosti. Napsal píruní
knihu, opatenou etnými illustracemi, zvanou "Velký New York," jež vyšla v
knihtiskárn "NeAV-Yorských List" a obsahuje : Djiny Velkého New Yorku a

eské tvrti tamtéž; Dnešní Velký New York a Prvodce po Velkém New
Yorku. Mla-li by se u dr. Salaby-Vojana pvodnost' jeho literárních dl kri-

ticky rozebírat, pak by ve mnohé píin bylo nutno všelicos mu vy knout. Ale

o to se v Americe málokdo stará.

SLÁDEK K. J.,

evangelický kazatel, díve v Cedar Rapids, lowa, nyní v Crete, Nebr. Jest lite-

rátem pera obratného, ehož podává pádné dkazy v apologetickém evangeli-

ckém asopise "Život," jehož je v Crete redaktorem spolu s G. W. Ishamem, Ph.

D. a Janem Drahovzalem. Jsa bystrým pozorovatelem a maje vyšší vzdlání,

dovede pádnými dvody potírat zdejší nekritickou americkou eskou Ižiliberál-

nos, jež vlastn nic jiného není, než hrubý materialismus a z nho pocházející

atheismus.

P. ŠINKMAJER JOS.,

fará v East Islip, L. I., N. Y., vedle svého ilého dopisování do katol. list, zvlá-

št do "Katolíka," píše o vcech eských též do velikého díla anglického : "Ca-

tholic Encyclopedia," jež práv (1910.) vydává katol. knz J. J. Wynne, S. J.

Dílo to je rozmr obrovských, a má na 17,000 odbratel. Doposud vyšlo 9

díl.—P. Jos. Šinkmajer je rovnž spolupracovníkem v podobném eském díle,

zvaném : "eský Slovník Bohovdný," jejž poádají Dr. J. Tumpach a dr. An-

tonín Podlaha. Slovník ten vydává firma V. Kotrba v Praze.

ŠKALOUD FRANT.,

nkdy uitel a herec, pozdji nápovda pi divadle Ludvíkov v Chicagu a pi-

spívatel do rzných svobodomyslných asopis, napsal nkolik kratších poví-

dek, složil divadelní hru "Švanda Dudák" pro dtské divadlo a je autorem fra-

šky, kterou sehrála Luvíkova divadelní spolenost' v Chicagu dne 31. kvtna
1903. Název její je : "Plující kometa" ; mohla by se však spíše nazývati

:

"Manželé v brynd." Kus ten je vypracován na americké pomry a je pln pi-

kantních a kluzkých vtip. Roku 1905. napsal protikatolický román "U Kra-

tin," ze života chicažských ech, jenž uveejnn byl v "Duchu asu." Pro
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JUDr. SALABA-VOJAN JAROSLAV EGON. 

Dr. Salaba-Vojan, t. c. I-iditel Cesko-Amer. Tiskove Kancehife v C4icagu, 
Ill., a redaktor Organu radii C. S. P. S., byl jiz v Cechach literarne einnym, 0 

cemi bylo pojednano v dejinaeh mesta Chicaga, Ill., na str. 602. Zde y Ameri
ce jako clen redakce "New-Yorskych Listll," pak "Hlasu Lidu" a pozdeji dopi
sovatel do jinych ameriekych svobodomyslnyeh listu, uverejnil , spracoval nebo 
upravil cetne clanky a stati vedecke a protinabozenske, v niehi spise slouzil 
vkusu americkeho eeskeho svobodarstvi, nez objektivnosti. Napsal primen! 
knihu, opatrenou eetnymi illustraeemi, zvanou "Velky New York," jez vysla v 
knihtiskarne "New-Yorskych Listl'\" a obsahuje: Dejiny Velkeho New Yorku a 
Ceske ctvrti tamtez; Dnesni VelkS' New York a Pri'lVodce po Velkem New 
Yorku. l\fela-li by se u dr. Salaby-Vojana puvodnost' jeho literarnich del kri
ticky rozebirat, pak by ve mnohe pi"icine bylo nutno vselicos mu vy. knout. Ale 
o to se v Ameriee malokdo star3. 

SLADEK K. J., 

evangelicky kazatel, drive v Cedar Rapids. Iowa, nynl v Crete, Nebr. Jest lite
ratem pera obratneho, cehoz podava padne dllkazy v apologetiekem evangeli. 
ckem casopise "Zivot," jehoz je v Crete redaktorem spolu s G. W. Ishamem, Ph. 
D. a Janem Drahovzalem. Jsa bystrym pozorovatelem a maje vyssi vzdEHani, 
dovede padnymi duvody potirat zdejsl nekritickou ameriekou ceskou lZiliberal
nost', jez vlastne nic jineho neni, nez hruby materialismus a z neho pochazejici 
atheismus. 

P. SINKMAJER JOS., 

farar v East Islip, L. 1., N. Y., vedle sveho cilebo dopisovani do katol. JiSti'l , zvhl
ste do "Katolika." pise 0 veceeh ceskych tez do velikeho dna anglickeho: "Ca
tholic Encyclopedia," jez prave (1910.) v)'dava katol. knez J. J. Wynne, S. J. 
DBo to je rozmeri'l obrovskyeh, a rna na 17,000 odberatelu. Doposud vyslo 9 
cHln.-p. Jos. Sinkmajer je rovnez spolupracovnikem v podobnem ceskem dile, 
zvanem: "Cesky Slovnik BohovednY." jejz pohldaji Dr. J. Tumpach a dr. An
tonin Podlaha. Slovnik ten vydilV3 firma V. Kotrba v Praze. 

SKALOUD FRANT., 

nekdy ucitel a heree, pozdeji llapoveda pH divadle Ludvikove v Chicagu a pI'i. 
spivatel do ruznych svobodomyslnych casopisu, napsal nekolik kratsich POv!
dek, slozil divadelni hru "Svanda Dudak" pro detske divadlo a je autorem fra
sky, kterou sehrala Luvikova divadelni spolecnost' v Chicagu dne 31. kvetna 
1903. Naozev jeji je: "Plujici kometa"; mohla by se vsak spise nazyvati: 
"l\Ianzele v brynde." Kus ten je vypracovan na americke pomery a je pIn pi
kantnich a kluzkych vtipu. Roku 1905. napsal protikatolicky roman "u Kra
tinu," ze zivota chicazskych Cechil, jenz uvefejnen byl v "Duchu Casu." Pro 
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svj obsah i cíl nezasliihiije román ten vbec povšimnutí. Autor dovede bavit
pouze tenáe, jimž nejbídnjší štvaní proti víe jest vítanou vcí. Katoli-
cismus je, dle Škalouda, stedem všech špatností, za to ale boucharonská chi-

eažská "svobodomyslnost"' je u nho ideálem nejvznešenjším! Sloh jeho je
nevytíbený, místy drsný a sprostý, mluva pouliní.

ŠNAJDR VÁCLAV.

Václav Snajdr je nejstarším esko-americkým básníkem. Do nedávná
byl majetníkem a redaktorem svobodomyslného týdenníku "Dennice Novov-
ku" v Clevelandu. Životopis jeho uvedli jsme na píslušném míst a jeho žur-

nalistickou innost' též ocenili. Jako literát však nevyniká. Psával sice v
Cechách a díve i zde vlastenecké básn, ale že by byl ml njakého zvláštního
nadání básnického, tvrditi se nemže. V historii žurnalistiky svobodomyslné
však mu písluší místo pední.

P. ŠTEFL LEOPOLD,

díve kaplan v osad sv. Jana Xepom., v St. Louis. ^lo., pozdji fará na slo-

ven.ských osadách v Pennsylvanii, psával za pobytu svého v St. Louis jadrné
lánky ol)sahu náboženského a vlasteneckého do "Hlasu." V téže dob vydal
v "Knihovn kazatelské," nákladem Benediktinské tiskárny v Brn, kníž^ku o

96 stranách pod názvem "V kíži spása," sedmero postních úvah. Sloh jeho
je jasný, e istá a plynná.

P. ŠVRDLÍK FLORIAN,

fará eské katol. osady v Cedar Rapids, lowa. Hned jako knz na ^Morav
psával lánky do brnnského "Hlasu." V roku 1888. úastnil se pouti do íma
na oslavu 50-letého biskupského jubilea Lva XIH. Dojmy z té cesty popsal

a uveejnil v asopise : "Zahrádka sv. Františka," vydávaného tenkráte P.

Vodikou v Krnov ve Slezsku. P. Vodikovi zalíbil se ten spisek, a tu opa-

tiv si mnoho krásnýcli illustrací z Itálie, vydal jej ve dvou sešitech pod ná-

zvem:^ "O pouti do íma r. 1888." Ke knížce je pipojen také seznam poutní-

k z Cech, ^Moravy a Slezska, kteí té pouti se úastnili.

Když se stal faráem osady sv. Václava v Cedar Rapids, la., r, 1900.,

nalezl tam vedle hojn rozšíených nevreckých novin z Chicaga i ti domácí
asopisy: "Slovan Amer.", "Pravdu" a "Svit." "Slovan" je starým listem svo-

bodá, ale okolnostmi je nucen býti hodn bezbarvým. "Svit" se všelijak m-
nil a v posledních .svých dnech byl po americku protestantským a fedroval

"kesanství" vbec ; tím zanikl.
—

"Pravda" mla býti orgánem umírnných
svobodá, ale ponvadž v té stran nebylo discipliny, "Pravda" klonila se dle

vtru jako ttina sem a tam, až poslední její redaktor byl nucen ji prodati (r.

1901.). Tehdáž v katol. osad v Cedar Rapids utvoilo se Družstvo se .spolkem

"eská Lípa" v ele, kteréž tiskárnu a "Pravdu" koupilo a poalo vydávati no-

vý asopis "eská Lípa" poátkem roku 1902. Redaktorem jejím byl Fr. Fi-

šera. "eská Lípa" byla pijata veejností pízniv. Mnoho svobodá ji e-
tlo a odbíralo. Katol. asopisy americké ji vele odporuily.

7G4 .J)ljt·ny Cechuv A mertckych. 

SYllj obsah i cillleza~lllhllje l'om[m ten y{Hiee IWYsimnlltL Antol' dovedc bavit 
pOllze etcllM'e, jilllz llejbidnejsi st"<1n1 p1'oti Vll'C jest "ltanou VeeI. Katoli
cismus je, dIe Skalouda, stfedem vsceh spatllosti, za to ale bouchal'onskA chi
eazska. "svobodomyslnost''' jc II neho ic1e[tlcm llcjvznesenejsim! Sloh j('ho je 
llevytfibellS', misty dnmy a SPl'ostS', lllluv<l poulielil. 

SNAJDR VACLAV. 

Y HL'lav 8najeh' je nejstarslm eeSkO-c\lllCl'ickS'lll uasnlkem. Do necHl"na 
byl majetnlkem a l'edaktol'elll svobodomyslneho tfc1ennlku "Denuice ~ovove
ku" v ClevcIandu. Zivotopis jeho llvedli jSUlC na pfislusnem llliste a jeho zur
nalistirkol1 Cillllost' tez ocel1ili. Jako lited.t vsak nevynika. Psaval sice v 
Cecllflch a drive i zclc vlastenecke bilsne, ale ze b~r byl m~l nejab~ho zylastniho 
naclani bchmickcho, h-rditi se nemuze. Y historii znrnalistiky syobodomyslne 
vsak lllU pi"islus1 misto prec1ni. 

P. STEFL LEOPOLD, 

d;'lve kaplan v osatle sv .. Jana .xepolll., \' St. Loui:m. :JIo., pozdeji farM' na slo
"enskS'ch osadac·h v Pennsylvanii, psilval za pobytu sveho v ~t. Louisll jal1rne 
el{l.llk~· obsahu n[lbozenskeho a. vlastenec'keho do "IIlasll." V teze dobe vydal 
\' "Kniho\"lH~ kazHtelske." llaldaelem Benecliktill~ke tiskill'n,Y v Brne, knlzkn 0 

!Jti stralHl('h pod nflzvem "V ki"izi SpflSCl," sedmero postlllC'h uvah. 8]oh jeho 
je jmmS', rec cista a plynml. 

P. SVRDLlK FLORIAN, 

Iaral' ceske katol. osady v Cedar R.apids, Iowa. IInel1 jako knez na JIOl'ave 
psaval clanky do b1'nenskeho "Hlasn." V roku 1888. llcastnil se ponti do Rima 
na oslavn 50-letellO biskupskeho jubilea Lva XIII. Dojmy z te cesty popsal 
a uverejnil v casopise: "Zahradka S\'. Frantiska," vydavanellO tenkrate P. 
Yodickou y Krnove ve Slezskn. P. Vodickovi zaliLil se ten spisek, a tll opa
thy si lDnoho kdsnS'CIl illl1straclz Italie, vydal jej ve dvon sesitech pod na
zvem: "0 ponti do Ilima 1'. 1888." Ke knizee je pi'ipojen take seznam pontni
k{'l z ('ech, :\[ oravy a SlezskCl, kteH te ponti se llcastnili. 

Kelyz se stal fal'arem osady sv. Vaclava v Cedar Rapids, la., 1'. 1900., 
nalezl tam vedle hojne rozsli'en}'ch 11evereckfch novin z Chicaga i ti"i clom{lel 
casopisy: "Slovan ...:\mer.", "PraYCln" a. "Syit." "Slovan" je starym li::;tem svo
bodal-ll, alc okolnostmi je 1111ecn L),ti hoelne bezbarvYm. "S"it" se vselijak me
nil a v poslednich sv}'ch dncch byl po americkn pl'otestantskS'lll a fedroval 
"ki-est'anstvi" vtlhec; tim zanikl.-"Pranla" mela bS·ti organem umll'nen$'ch 
svoboditi'fl, ale ponevadz v te strane nchylo cliscipliny, "Pra vda" klonila se dIe 
vetru jako tftina sem a tam, az poslcdni jeji redaktor hyl nncen ji prodati (1'. 
] 901.). 1'ehclaz v katol. osade v Cedar Hapid~ utyorilo se Druzstvo se spolkem 
"Ceska Lipa" v telc, kterez tiskarnu a "Pravdu" kOllpilo a pocalo vyditvati no
vS' easopis "CeskA Llpa" pociHkem l'oku 1902. Hec1aktorem jejim byl Fr. Fi
sera. "Ceskc't Llpa" hyJa pI'ijata vel'e,inosti prIzni\'~. :\Inoho svobodtiHl ji ce
tlo a odhlralo. Katol. casopisy americke ji vrelc odporucily. 
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Avšak "eská Lípa" mla v sob erva zkázy v tom muži, jenž nejvíce

o vzrst její peovati ml, ana by byla jemu asem zaopatila dobrou a est-

nou existenci. Byl to její redaktor Fr. Fišera. Psal do listu pkné lánky v

duchu katolickém, ale ve veejném život niil to, co v list stavl a pro vzí-st

"eské Lípy" nieho nepodnikal. A tu bylo patrno, že s takovým redaktorem

nelze pracovati, a proto vydávání "eské Lípy" již v listopadu téhož roku bylo

zastaveno se slibem, že snad nkdy "eská Lípa" obživne.

V list tom uveejoval, jak již uvedeno, P. Fl. Švrdlík v každém ísle

njakou pknou a cennou báse. Z pvodních zasluhují zmínkj^ aspo tyto:

"Tvo." "Jiímu z Podbrad." "Rže." "Pohádka o lesním muži." "Moje

láska." "Cyklus básní na prosby Otenáše." "echm." "Hané." "Lípa."

"Požár" a j. v. Z peklad nejlepšího uznání došly : Báse Bertranda Shad-

wella: "De Wet."—H. W. Longfellov: "Vesnický ková."—André Chenier:

"Mladá vznná."—La Fontaine : "Zvíata na mor nemocná."—H. W. Long-

fellov: "Krásná legenda."—Asi 10 peklad anebo úryvk z básní Lamarti-

nových.

V íjnu r. 1905. svtil se svatováclavský nový kostel v Cedar Rapids. la.,

vystavný za duchovní správy obtavého knze P. Fl. Švrdlíka. Pro tu píle-

žitost' napsal djepisnou rtu : "Poátkové osady sv. Václava v Cedar Rapids,

lowa, a její ponenáhlý vzrst," kteráž byla uveejnna ve slavnostním ísle

"Katolíka" pro ten den. V ervnu r. 1906. ml zmínný knz slavnostní e
pi 50. jubileu msta Cedar Rapids na "eský den," kteráž byla uveejnna v

"Katolíku" (16. ervna 1906.). Rovnž v "Katolíku" uveejnil adu cestopis-

ných rt ze svých cest po západ v r. 1908. pod nápisem : "Do Cedar Rapids a

lowa City, lowa," a v následujícím roce v témi asopise delší pojednání pod

nápisem: "Amana, nmecká kolonie kommunist v low."

V asopise "Hlasu" uveejnil ! stati a lánky : pod nápisem "asové

hovory." Pednášku ze dne 15. listop. 1908. : "Msto a sekta Mormon." "Ru-

dá svtla." "Budoucnost' západu." "Moderní vda a život duše." "Eskimáci."

"Co nového v Kanad?" "Kometa." "Indiáne." Pro studenty kolleje sv. Pro-

kopa napsal hymnu: Alma Mater, kteráž bývá otisknuta v jejich katalogu.

Literární pvodní práce P. Fl. Švrdlíka i jeho peklady jsou pozoru-

hodné a jak po stránce formální tak i vnitní výborné, jak ani jinak býti ne-

mže u muže, jehož znalost' eské a svtové literatury je obsáhlá a ustaviným

studiem dále doplována. Že také znalost' nkolika jazyk literární jeho tvor-

b velice je ku prospchu, není teba dokládat. O jeho blahodárné innosti

v osad sv. Václava v Cedar Rapids jsme pojednali v díle VH. ve stát lowa,

na str. 346.

—

• 
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Avsak "Cesk{t Lipa" Ulela y 80be cerva zkilzy v tom lllllZi, jenz nejvice 
o vzrllst jeji pecoyati meL ana by hyla jemu eascm zaopatl'ila dobl'on a cest
nou existenci. Byl to jeji l'edaktol' Fr. Fisel'a. Psal do listu pekne c;Umky v 
duchu katolickem, ale ye vel'ejnem zivote nieil to, eo \' liste stn vel a pro VZ111st 
"Ceske Lipy" niceho nepodnikal. A tn bylo patrno, ze s tako\,~rm redaktorem 
nelze pracoYati, a proto vydavani "(~eske Lipy" jiz Y listopadu tehoz roku bylo 
zastuveno se slibelll, ze snad nekdy "l'eska LlPU" obziyne. 

V liste tom nyereji'ioyal, jak jiz nvec1eno, P. Fl. Svrdlik y kazc1em elsIe 
nejakou peknou a cennon basei'i. Z p{lyoc1nich zaslnhnji zminky aspon tyto: 
"Tvor." "JiHmu z Podebrad." "Rllze." "Pohitdku 0 lesnllll llluzi." ".:\Ioje 
la.ska." "Cykll1s basni na prosby Otcenase." "Cechilm." "Hane." "Lipa." 
"Pozar" a j. v. Z pl'ekladl'lnejlepsiho nzn{mi c1osly: Basel'] Bertranda Shad
wella: "De Vvet."-H. \V. Longfelloy: "y esnick~' koyar."-Andre Chenier: 
":\Ilada. veznena."-La Fontaine: "ZYirata na mol' nemocna."-H. \V. Long
fellov: "Krasna legenda."-Asi 10 prekladi'l anebo uryvlnl z basni Lamarti

novych. 

V fijnu r. 1905. syMil se syatovaclaysk~' noy~' kostel y Cedar Rapids. Ia., 
vystaven~r za duchoyni spravy obetayeho kneze P. Fl. Syrdlika. Pro tll pHle
zitost' napsal dejepisnou ertu: "Pocatkove osady sv. Vaclava v Cedar Rapids, 
Iowa, a jeji ponenahly vzrllst," kteraz byla uYerejnena ye slavnostnim eisle 
"Katolika" pro ten den. V eervnll r. 1906. mel zmineny knez slaynostni ree 
pH 50. jl1bileu mesta Cedar Rapids na "Cesky den," kteraz b~da uverejnena v 
"Katoliku" (16. cervna 1906.). Roynez v "Katoliku" uverejnil racln cestopis
nych crt ze svych cest po zapade v r. 1908. pod napisem: "Do Cedar Rapids a 
Iowa City, Iowa," a v nasleclnjicim l'oce v temz casopise delsi pojednani pod 
napisem: "Amana, nemecka. kolonie kommunistll v lowe." 

V casopise "Hlasu" nverejnil ~ stati a clanky: pod naplselll "Casove 
hovory." PredwlSku ze clne 15. listop. 1908.: ":\Iesto a sekta ~Iormonll." "Ru
da svetla." "Budoucnost' zapadu." ":\Ioderni veda a zivot duse." "Eskimaci." 
"Co noveho v Kanade f' "Kometa." "Indiane." Pro studenty kolleje sv. Pro
kopa napsal hymnu: Alma ~Iater, kteraz byva otisknnta v jejich katalogn. 

Literarnl pllVodni prace P. FI. Svrdlika i jeho preklady jsou pozorl.l
hodne a jak po strance formalni tak i vnitrnl v~'borne, jak ani jinak b~rti ne
mllze n muze, jehoz znalost' eeske a svetove literatury je obsahla a ustavicnym 
studiem dale dopInovana. Ze take znalost' nekolika jazykll literarni jeho tvor
be velice je kn prospechu, neni treba doklac1at. 0 jeho blahoc1arne cinnosti 
v osade sv. Vaelaya v Cedar Rapids jsme pojednali v clile VII. ye state Iowa, 
na str. 346.-



*"" Djiny echv Amerických.

P. TICHÝ FRANTIŠEK,

dkan v Silver Lake, Minn., bývalý dlouholetý duchovní správce osady sv. Vá-
clava v Nové Praze, Minn., již jako student a pak hlavn jako knz (vysvcen
byl roku 1874.) psával asto lánky a pojednání smru náboženského, vlastene-

ckého, pouného a obranného v "Hlase" a pozdji též v "Národu," "Katolíku" a

"Vlastenci." Z Ameriky psával pouné a apologetické lánky také do asopi-
su "Jitenky," vycházejícího v Police a do pražských "Dlnických Novin."
Roku 1909. uveejnil v "Katolíku" kritický posudek spisku Paldova : "Myšlen-
ky o novém náboženství." Samostatn jako brožura o 84 stránkách vydáno v
Tiskárn eských Benediktin v Chicagu.

P. TILL XAVER,
eský katol. knz, fará osady sv. Václava v La Grosse, Wis., byl literárn in-
ným již od studentských let a psával i zde v Americe pkné, vlasteneckým a

kesanským duchem prodchnuté lánky a úvahy do asopis: "Hlasu," "Ka-
tolíka" a "Vlastence," vtšinou pod pseudonymem. Upímm hájil v úvahách
svých drahé eské mluvy a vybízel lid eský, by si jazyka svého vážil a jím ne-

pohrdal; hájil pravdy pímo, rázn, oteven, avšak vždy tonem ušlechtilým

a jemným. Všechny jeho literární práce provanuty jsou duchem víry a lásky

k eskému rodu.

VALÁŠEK JOSEF V., (J. V. Sigma)

jenž pracoval v rzných redakcích, též u "Dennice Novovku" a "Kvt Ame-
rických" (nových), je dosti šastným ve tvorb verš,

P. VAOUS FRANTIŠEK,

eský katol. knz v Chicagu, 111. Pokud dlel zmínný knz-literát v echách,
bylo od nho uveejnno toto : Dva láneky ve folkloristickém sborníku "e-
ský Lid" (Praha, asi r, 1895.), "Chze král v jižních echách" a "Lidové

zvyky jihoeské o Letnicích."—Pojednání "O bichomluvectví" v asopise "Náš

Domov" (Olomouc, asi r. 1898.). Ve "Hlasech katol. spolku tiskového" (Praha,

r. 1901.) peklad z frantiny "O inquisici" od G. Romain-a. Tu a tam napsal

nco z francouzských list do "echa" a do "Katolických List."

Za svého pobytu v Americe napsal: "Djiny zemí koruny svatováclav-

ské" v "Píteli Dítek" (r. 1909.—10.). "Ježíš KJristus: Jeho soud" a "Ježíš Kri-

stus : byl i nebyl," pojednání, uveejnná v "Národu" r. 1910.

Peklady: "Máme vdecky zajištné zázraky"—P. D. Lodiel, S. J.
—

"Ná-

rod" r. 1908. "Bh jest."—Napsal kanovník Lenfant. "Národ" 1909. "Ke-
sanské ženy, vliv a úloha v dob pronásledování."—R. P. Badet. "Hlasy ka-

tol. spolku tisk."' Praha r. 1910.

Peklady román v "Národu." "Bez Boha."—Alfred de Besancenet.

"Konec století"—De Kadenole, "Zkoušky svtácké ženy"—Lucián Darville—

a

"Velký Moulas"—Petr L'Ermite.

Napsal, upravil anebo peložil z nminj' a frantiny' rzná vdecká po-

jednání a kratiké povídky do "Národu" a kalendáe "Katolík" r. 1904., 1909.,

1910. a 1911. P. Fr. Vaous, a ehurav, je velmi pilným, schopným a in-

ným spisovatelem a pekladatelem.
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P. TICHY FRANTISEK, 
dekan v Silver Lake, l\Iinn., byvaly dlouholety duchovni spravce osady sv. Va
clava v Nove Praze, l\finn., jiz jako student a pak hlavne jako knez (vysvecen 
byl roku 1874.) psaval casto clanky a pojednani smeru nabozenskeho, vlastene
ekeho, poucneho a obranneho v "mase" a pozdeji tez v "Narodu," "Katoliku" a 
"Vlastenci." Z Ameriky psaval poucne a apologeticke clanky take do casopi
BU "Jitrenky," vychazejiciho v Policce a do prazskY·ch "D£Hnickych Novin." 
R01.11 1909. uverejnil v "Katoliku" kritickf~ posudek spisku Paldova: "l\fyslen
ky 0 novem nabo,zenstvi." Samostatne jako brozura 0 84 stranka.ch vyda.no v 
Tiskarne Ceskych Benediktintl v Chicagu. 

P. TILL XAVER, 
cesky katol. knez, farar osady sv. Vaclava v La Crosse, Wis., bylliterarne cin
ny-m jiz od studentskych let a psaval i zde v Americe pekne, vlasteneckym a 
ki'est'anskym duchem prodchnute clanky a uvahy do casopiStl: "Hlasu," "Ka
toHka" a "Vlastence," vetsinou pod pseudonymem. Uprimne hajil vuvahach 
svych drahe ceske mlnvy a vybizellid cesky, by si jazyka sveho vazil a jim ne
pohrdal; hajil pravdy primo, razne, otevrene, aysak vzdy tonem nslechtilfm 
a jemnYm. Vsechny je~o literarn! prace provanuty jsou duchem viry a lasky 
k ceskemu rodu. 

VALASEK JOSEF V., (J. V. Sigma) 

jenz pracoval v rtlznych redakclch, tez n "Dennice Novovekn" a "Kvetu Ame-
rickf~ch" (novych), je dosti st'astnym ye tvorbe verstl. • 

P. V ANOUS FRANTISEK, 
cesky katol. knez v Chicagu, Ill. Poknd dlel zmineny knez-literat v Cechach, 
bylo od neho uverejneno toto: Dva clanecky ve folklo-ristickem sbornikn "6e
skS' Lid" (Praha, asi r. 1895.). "Chuze kraItl v jiznlch Cechach" a "Lidove 
zvyky jihoceske 0 Letniclch."-Pojednani "0 bfichomluvectvi" v casopise "Nas 
Dornov" (Olomouc, asi r. 1898.). Ye "Hlasech katol. spolku tiskoveho" (Praha, 
r. 1901.) preklad z franctiny "0 inquisici" od G. Romain-a. Tn a tam napsal 
neco z francouzskych Ii stu do "Cecha" a do "Katolickych LisH1." 

Za sveho pobytu v Ameriee napsal: "Dejiny zemi koruny svatova.clav
ske" v "PHteli Ditek'~ (1'. 1909.-10.). "Jezls Kristns: Jeho soud" a "Jezls Kri
stus: byl lSi nebyl," pojednani, uver'ejnena v "Narodn" r. 1910. 

Preklady: "l\[{nne vedecky zajistene zazraky"-P. D. Loc1iel, S. J.-"Na
rod" r. 1908. "Bflh jest."-Xapsal kanOYllik Lenfant. "~arod" 1909. "KI'e
st'ahske zeny, vliv a u10ha v dobe pronasledoY{mL"-R.. P. Badet. "Hlasy ka
tol. spolku tisk.'" Praha 1'. 1910. 

Preklady romanll v "Xarodn." "Bez Boha."-Alfrcd de Besancenet. 
"Konec stoleti;'-De Kaclenole, "Zkonsky s,'etacke zeny"-Luciall Darville-a 
"Velk~' l\Ioulas"-Petr L'Ermitc. 

');apsal. upravil anebo pl'elozil z nemciny a franctillY ruzn{t vedecka. po
jednani a kraticke povidky do "Narodu" a kalcndar'e "Katolik" 1'. 190-1., 1909., 
1910. a 1911. P. Fr. Vanous, ac churav, je velmi pilnym, ~chopnYm a cin
nf'm spisoyutelcm a pl·eklac1atdem. 
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VICKERS ROBERT H.

Tém souasn s knihou sleny Františky Gregorové, byly vydány "D-
jiny eské," sepsané R. H. Vickersem, který—a neznal jazyka eského—jako

žádný jiný Amerian, zajímal se o národ eský, a to opravdov, poctiv a

upímn. Žel však, jsou "Djiny" jeho kusé, neúplné, tém cele jenom ná-

boženskému hnutí vnované, a vše ostatní jest tam pouze k vli souvislosti.

Sloh jest tvrdý, tžkopádný, doklady nejsou uvedeny a látka k dílu erpána
ponejvíce jenom z anglických pramen. Již zvnlý Karel Jonáš upozornil

na etné vady "Djin" tchto ve své zpráv o djinách R. H. Vickerse, kterou,

napsal pro "Národní Výbor." Zpráva ta byla pak uveejnna v "Protokolu"

tetího sjezdu "Národního Výboru" v Chicagu r. 1893. Spisovatel zmínných
"Djin" se pozdji v Chicagu zastelil.

—

P. VRÁNEK JAN.

Básník a pekladatel, P. Jan Vránek, fará osady sv. Václava v Omaze
v Nebrasce a biskupský rada, jest milákem katolických echv amerických
jako básník, spisovatel, kazatel a knz. -Jest Cechem vrným, knzem vzor-

ným a kazatelem výmluvným. Jeho básn jsou výronem ryzího nadšení pro

Boha, církev a vlast'. Básn Vránkovy, vtšinou lyrické, lehce plynou a p-
kn se tou.

Souborn vydal asi tetinu svých pkných básní, do té doby po rzných
asopisech roztroušených, v Tiskárn eských Benediktin v Chicagu, 111., pod
názvem "Na pd americké." Je to objemná kniha básní, jist doposud v Ame-
rice nejvtší, jež došla plného ocenní nejen v Americe, ale i v echách. P.

Jan Vránek již od studentských let pispíval prosou i básnmi do rzných a-
sopis jak ve staré vlasti tak i zde v Americe, jmenovit do "Hlasu," "Katolíka"

a kalendáe "Katolíka" atd. Pro své lyrické básn nazýván je též "Omažským
slavíkem."— '

WAGNERJAN,

bývalý výpomocný uitel na dívím gymnasiu v Plovdiv, na to redaktor
"Svornosti" v Chicagu a konen žurnalista,v Praze. Napsal a vydal v echách
o esko-americkýeh pomrech a "pohlavárech" : "Zámoské klepy" a "Král dol-

lar a jeho ctitelé."

Krom toho peložil do eského jazyka celou adu dl ze slovanských

literatur, zejména ruské. Jak již eeno, byl Wagner spoluredaktorem "Svor-

nosti" v, Chicagu, kde mu však nesvdilo. Ne proto, že by nebyl býval dosti

gentlem'anem ; to by mu nebylo u "Svornosti" vadilo—nedostatek té vlastno-

sti v esko-americkj^ch redakcích nepadá na váhu—spíše škodí, . . Wagner byl

neotesaný dost', ale pi tom pece jen píliš uený a na uence zvyklý, než aby

se mu bylo mohlo trvale zalíbit v chicažské redakci "Svornosti."—Zemel 8.

ervna 1905. na Královských Vinohradech v echách.
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VICKERS ROBERT H. 

Temer soueasne s knihou slecny Frantisky Gl'egol'ove, byly vydany "De
jiny ceske," sepsane R. H. Vickersem, ktel'y-ac neznal jazyka ceskeho-jako 
Mtdny jiny American, zajimal se 0 narod cesk$', a to opravdove, poctive a 
upflmne. Zel vsak, jsou "Dejiny" jeho kuse, nellplne, temer, cele jenom na
bozenskelllu bnnti venovane, a vse ostatni jest tam pouze k vuli souvislosti. 
Sloh jest tvrdy, tezkopadny, doklady nejson uvedeny a latka k dnu eerpana 
ponejvice jenom z anglickych prameniL Jiz zvecnely Karel J olllls upozornil 
na cetne vady "Dejin" techto ve sve zprave 0 dejinach n. H. Vickerse, kterou. 
napsal pro "Narodni VYbor." Zprava ta byla pak uverejnena v "Pl'otokolu" 
tretlho sjezdu "Naroclniho Vyboru" v Chicagu r. 189:3. Spisovatel zminenych 
"Dejin" se pozdeji v Chicagu zastrelil.-

P. VRANEK JAN. 

Basnik a prekladatel, P. Jan Vranek, farM' osady sv. Vaclava v Omaze 
v Nebrasce a biskupsky rada, jest milackem katolickych Cecbuv americkych 
jako basnik, spisovatel, kazatel a knez. Jest Cecbem vel'nym, knezem yzor
nym a ka'zatelem vymluvnym. J eho basne jsou vyronem ryziho nadseni pro 
Boha, cirkev a vlast'. Basne Vrankovy, vetsinon lyricke, lehce plynou a pe
kne se. Cion. 

Souborne vydal asi tretinu svych peknych basni, do te doby po ruznych 
casopisech roztrouseny.ch, v Tiskarne Ceskych Benediktim1 v Chicagu, Ill., pod 
nazvem "Na pude 'americke." Je to objemna kniha basni, jiste doposnd v Ame
rice nejvetsi, jez dosla plneho oceneni nejen v Americe, ale i v Cechach. P. 
Jan Vranek jiz od studentsky'ch let pfispival prosou i basnemi do rllznych ea
sopisu jak ve stare vlasti tak i zde v Americe, jmenovite do "Hlasu," "Katolika" 
a kalendare "Katolika" atd. Pro sve lyricke basne nazyvan je tez "Omazskym 
slavikem."- J 

WAGNER JAN, 

byvaly vypomocny ucitel na c1ivcim gymnasiu v Plovdive, na to redaktor 
"Svornbsti" v Chicagu a konecne zurnalista v Praze. ).Japsal a vyc1al v Cechach 
o cesko-americkych pomerech a "pohlav(he~h": "Zamorske klepy" a "Kral dol
lar a jeho ctitele." 

Krome toho pl'e}ozil do ceskeho jazyka celon radn del ze slovanskych 
literatur, zejmena ruske. J ak jiZ l'eceno, by} 'Vagner spoluredaktorem "Svor
nosti" v .Chicagu, kc1e lllU vsak nesvedcilo .. Ne proto, ze by nebyl byval dosti 
gentlem1anem; to by mu nebylo. u "Svoi'nosti" vac1ilo-nedostatek te vlastno
sti ~ cesko~ameri~k$r~h rec1akcich nepacla na. vahu-splseskoc1i. .. 'Vagner byl 
neotesany dost', ale pfi tom prece jen priUs neeny a na ucence zvykly, nez aby 
se mn bylo 111 ohIo . trvale zalibit v chi~'azske r~dakci "Svor:p.osti."-Zemrel 8. 
cervna 1905. na Kralovskych Vinohradech v Cechach. 
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ZAJÍC (DONNATO) ANTONÍN,

jednonohý taneník, který procestoval snad celý svt a za svých mladých let

získal dos "slávy" a zlata. Narodil se 15. ervna r. 1840. v Gol. Jeníkov.

Asi ped 25 roky zavítal též mezi své krajany do Ameriky, a byl v prvních

asích zde všude s jásotem vítán. Penz, které vyzískal v eské Americe, po-

zbyl svou slepou dvrou v ženu. Nabaživ se života koovného, usadil se v

Nové Praze v Minnesot, kde zaídil si hostinec. Z Nové Prahy odsthoval se

Zajíc do Owatonny, potom do St. Paul, v Minnesot. Odtud odebral se do

Sehuyler v Nebrasce, kde piioval se o povzbuzení eského života tím, že hle-

dl nadchnouti tanmjší obecenstvo pro divadlo. Též vyuoval dti eštin.

Ze Schuyleru odebral se do Omahy v Nebrasce, a po té do lowy. Napsal svj
životopis a eestopis, slohem ovšem neeským. Dílo to vyšlo u Aug. Geringera

v Chicagu. —

ZDRBEK FRANTIŠEK B.

Co se týe literární innosti Fr. B. Zdrbka, tu dlužno podotknouti toto

:

Pvodních prací Zdrbek krom tlumae, ítanek a pod. skoro ani nenapsal, ale

pozoruhodnou jest jeho innost' pekladatelská a kompilatorská. V tchto

oborech Zdrbek vykonal dosti, upraviv jednak pro "Svornost' " a "Ducha a-
su," jednak pro "Svojana" etná svobodomyslná a protináboženská pojednání

a "kázání." Práce ty jsou však psány slohem nevybroušeným—odívány v ne-

pkné eské roucho—a zpsobem vdeckého propagátora svobodomyslných

idejí nepíliš dstojným. Nepedpojatý historik mtisí potvrdit, že Zdrbkova
námaha nepinesla aequivalentního ovoce, a jemti v djinách Cech ameri-

ckých, v nichž teba hledti na opravdovou práci národní—budiž vykázáno

místo celkem neslavné. V Omaze v Nebrasce V3'dal 5 sešitk "Matice Svobo-

dy" : Rodopis boha.—Svt a jeho povstání.—Vývoj práva aneb : Co je hích a

co není?—Ježíšovo mládí a Ústavu Soustátí amerického. Pak sepsal tam:

"První ítanku pro školy americké," a v Chicagu : "Druhou ítanku pro esko-

anglické školy," podávající "Djiny Soustátí Amerického." Mimo to vydal v

Chicagu: "Vyslovovatele anglické ei," "Mluvnici anglickou," "Návod k e-
skému pravopisu," "Dv náboženská veejná hádání s P. Vilémem okou," "Po-

stavení ženy v církvi," "Kázání o svaté víe," peklad "Vku Rozumu" od To-

máše Paina, peklad spisu Buechnerova "Síly a hmoty," "Pohební ei," "Ústa-

vu státu Texas," "Slovník kapesní anglicko-eský," "Postupnou mluvnici angli-

ckou," "Djiny Národního hbitova," "Nástin života prof. Lad. Klácela" a j.

P. ŽALUD FRANTIŠEK,

fará eské katol. osady sv. Antonína Paduan. v Bruno, Nebr., pispíval do ka-

tol. asopis, hlavn pak do "Hlasu" a "eské Ženy" pod pseudonymem lánky
pounými, výchovnými a náboženskými. Práce jeho jsou vždy hluboce založe-

ny, a teba psány pro lid, vynikají krásnou, ušlechtilou dikcí.

768 IJljiny Oechuv Ame'rickYc/t. 

ZAJic (DONNATO) ANTONiN, 

jednonohS- tanecnik, kterS' procestoYal snad celf Syet a za svSrch mladych let 
ziskal dost' "sluvy" a zlata. N arodil se 15. cervna r. 18-10. v Gole. J enikove. 
Asi pi"ed 25 roky zavital tez mezi sn~ krajany do Ameriky, a byl v prvnlch 
casich zde ysudc s jasotem vitun. Penez, ktere vyziskal v ceske Americe, po
zbyl svou slepou di'lveroll y zenu. Nabaziv se zivota. kocovneho, l}sadil se v 
Nove Praze " :\finnesote, kde zaHdil si hostinec. Z Nove Prahy odstehoval se 
Zajic do Owatonny, potom do St. Paul, v :\Iinnesote. Odtud odebral se do 
Schuyler v Nebrasce, kde pficinoyal se 0 povzbuzeni ceskeho zivota tim, ze hle
del nadchnouti tamnejsi obecenstvo pro divadlo. Tez vyucoval deti cestine. 
Ze Schuyleru odebral se do Omahy v Nebrasce, a po te do lowy. Napsal svtlj 
zivotopis a cestopis, slohem ovsem neceskym. Dilo to vyslo u Aug. Geringera 
v Chicagu. - ' 

ZDRUBEK FRANTISEK B. 

Co se tyce literarni cinnosti Fr. B. Zdrtlbka, tu dluZno podotknouti toto: 
Puvodn!ch prac! Zdrtlbek krom'e tlumace, citanek a pod. skoro ani nenapsal, ale 
pozoruhodnou jest jeho cinnost' pl'ekladatelska a kompilatorska. V techto 
oborech Zdriibek vykonal dosti, upraviv jednak pro "Svornost''' a "Ducha Ca
su," jednak pro "Svojana" cetna syobodomyslna a protinabozenska pojednani 
a "kaz{mi." Prace ty jsou vsak psany slobem nevybrousenym-odivany v ne
pekne ceske roucho-a zptlsobem vedeckeho propagatora svobodomyslnych 
ideji neprilis dtlstojnym. Nepredpojaty bistorik musi potvrdit, ze Zdrubkova 
namaba nepfinesla aequivalentniho ovoce, a jemu v dejinach CeChtl ameri
ckS"ch, v nichz tfeba hledeti na opravdovou praci narodni-budiz vykazano 
misto celkem neslavne. V Omaze y Nebrasce vydal 5· sesitkCl "~latice Svobo
d~''': Rodopis boha.-Svet a j .. eho povstanl.-VYvoj prava aneb: Co je hfich a 
co neni ?-.Jezisovo mladi a Ustavu 'Soustati americkeho. Pak sepsal tam: 
"Prvni citanku pro skoly americke," a v Chicagu: "Druhou citanku pro cesko
anglicke skoly," podavajici "Dejiny Soustati Americkeho." Mim.o to vydal v 
Chicagu: "Vyslovovatele anglicke feci," "~nuvnici anglickou," "Navod k ce
skemu prayopisu," "Dve nabozenska verejml hadan! s P. Vilemem Cokou," "Po
staven! zeny v cirkvi," "Kazan! 0 svate vire," preklad "Veku Rozumu" od To
mase Paina, preklad spisu Buechnerova "Sily a hmoty," "Pohfebn! rec~," "Usta
YU statu Texas," "Slovnik kapesni anglicko-cesky," "Postupnon mluvnici angli
ckou," "Dejiny Narodniho hf'bitova," "Nastin zivota prof. Lad. Klacela" a j. 

P. ZALUD FRANTISEK, 

farar ceske katol. osady sv. Antonina Paduano v Bruno, Nebr .. prispival do ka
tol. casopiStl, hlavne pak do "Hlasu" a "Ceske Zeny" pod pseudonymem clanky 
pouenS'mi, vychovnSrmi a nabozenskYmi. Prace jeho jsou vzdy hluboce zaloze
ny, a tfeba psany pro lid, vynikaji krasnou, l1slechtilou dike!. 

-----------~o~-------



Nástin literatury esko-americké. 769

Ku konci tohoto "Xástinu literatur}- esko-americké" podotýkáme, že

nebylo naším úmyslem v této stati "Djin echv Amerických" uveejovati
a dokonce kritisovati všecky v Americe tištné kalendáe, krvavé romány,

rzné literární smetí a s tžkostí stluené "verše" nedoukv, kteí nemají ani

pontí o eském jazyku, o rythmu a rýmu, nýbrž uvedli jsme pouze ony pra-

covníky na poli literárním, kteí nco kloudného a cenného napsali, co zaslu-

huje uznání a pochvaly. Kritisovali jsme pak tu a tam nkteré eské publi-

kace, jež dle našeho mínní posudku zasluhují, a jejichž památku chceme bu-

doucnosti dochovati. Stalo-li se však nedopatením, že bychom byli nkteré-

ho literáta, jenž si pojmenování toho zasluhuje, ve výše uvedeném seznamu

vynechali, tu žádáme za prominutí. Je to první práce toho druhu v Americe,

prá/ce tžká a nevdná, a proto pro ni právem žádáme shovívavjší mítko.-=-

3 ^

N(;:~tin literatllr!J ces/.;o-ClJne1'id.:e, 769 

Ku konri tohoto "Xastinu literatnry ccsko-americke" podotS'kame, ze 
nebylo nasim (uuys]em y teto stati "Dejin CCChllV Amel'ickych" uyel'ejiiovati 
a dokoncc kI'itisoYC:1ti vsecky y Ameriee tistt~ne kalend1:tre, krvaye romany, 
rtlzne literarni smeti a s tt~zkosti stillcene "yerSe" nedoukLl\r, ktei"i nelll'uji ani 
ponet! 0 ceskem jazykn, 0 r~,thmu a l'S"mn, nSrbd uvedli jSlne pouze ony pra
covniky na poli litera:rlllm, kteH neeo klolldneho a cenneho napsuli, co zaslu
huje uZll<lni a pochvaly. Kritisoyali jsme pak tu a tam nektere ceske pub li
kace, jez dIe naseho minen! poslldku zasIuhuji, a jejichz pamatkll chceme bu
doucnosti dochovati. Stalo-li se ysak nedopatrenim, ze bychom byli nektere
ho literat'a, jenz si pojmenovanl toho zasIuhuje, ve vSrse uvedenem seznamu 
vynechali, tu zadame za prominuti. Je to prvnl prace toho druhu y Americe, 
prace tezkft a nevc1ecna, a proto pro ni pravem zadaTIle shovivavejsi meritko.-!-





DOBLaOV.

Skonil jsem dílo, na nmž jsem po 30 let neúnavn, s láskou k vci

samé a k echm americkým pracoval. Jsem znaven. Oi prací tou skorém

osleplé, síla duševní a tlesná vyerpána, a pero vypadlo z ruky malátné.

Práce dlouhých ticeti let leží ped Vámi, milí tenái.—A jak málo lásky a

porozumní se mi dostalo za tuto ideální snahu a námahu ! Skoro všude ve své

poctivé snaze a touze, zbudovati eskému živlu ve Spojených Státech Severo-

amerických trochu trvalejší pomník, setkával jsem se s lhostejností, nekra-

janskou odmítavostí, ba i s nepátelstvím, opovrhováním, oerováním, pod-

ceováním ! Bolno mi jest pi vzpomínce na krušnou tuto moji práci, ale trp-

kosti k nikomu nechovám!

Neporozumnli mi jistí lidé.—Snad vidli ve mn svého nepítele, kte-

rý vypisuje jejich karakter a innost' tak, jak vylíiti je musí poctivý dje-

pisec, vytkl jim nco, co má neb bude míti za následek shroucení se jejich

, 

DOSL.OV. 
---Of---

Skoncil jsem dilo, na nemz jsem po 30 let neunavne, s laskou k veci 

same a k Cechlim americkfm pracoval. Jsem znaven. Oci praci tou skorem 

osleple, sila dusevni a telesmi vycerpana, a pero vypadlo z ruky malatne. 

Brace dlouhych tHceti let lezi pred· Varni, mili ctenaH.-A jak malo lasky 'a 

porozumeni se mi dostalo za tuto idealni snahu a namahu! Skoro vsude ve sve 

poctive snaze a touze, zbudovati ceskemu zivlu ve Spojenych Statech Severo

americkjch trochu trvalejsi pomnik, setkaval jsem se s lhostejnostl, nekra

janskou odmitavosti, ba i s nepratelstvim, opovrhovanim, oceriiovanfm, pod

ceiiovanim! Bolno mi jest pH VZpoIDluce na krusnou tuto moji pTac~ ale trp

kosti k nikomu nechovam! 

Nepororumneli mi jisti lide.-Snad videli ve mne sveho nepHtele, kte

ry vypisuje jejich karakter a cinnost' tak, jak vyliciti je mUSl poctivy deje

pisec, vytkl jim neco, co rna neb bude mfti za nasledek shrouceni se jejich 



Djiny echv Amerických.

"velikosti." Avšak já, a vda. že upímnost' moje nebude mi k osobnímu

prospchu, vylíil jsem vše podle svého nejlepšího- vdomí a svdomí a výitek

neiním si žádných.

—

Mnoho jsem pro tuto svoji práci vytrpl, mnoho jsem penz a námahy

vjnaložil na sbírání potebného materiálu, pesných dat a událostí, dostalo se

mi pi tom urážek peetných, na své lékaské praxi jsem škodu trpl, ale

nedbal jsem nieho.—Pracoval jsem a jezdil dále. jen al)ych úmysl svj, jenž,

tuším, dosti jest vlasteneckým, provedl. Ale pece dovolím si tvrditi, i pi

všech tch nesnázích a pekážkách, že vykonal jsem to, co bylo životním mým

cílem, a co na sklonku svého života považuji za práci takovou, která dojde

povšimnutí, pimeného mojí veliké námaze.

Ku konci pak pokládám za svoji povinnost' vele podkovati všem. kdož

mi byli jakýmkoliv zpsobem nápomocni pi sepsání a vydání "Djin echv
Amerických." Pedevším pak dkuji P. C. A. Blehovi, a ctnému Vydavatel-

stvu "EQasu," jež tak obtav uvolilo se "Djiny" tyto nákladem vlastním vy-

dati, což pi jejich nákladnosti vyžadovalo se strany Vydavatelstva "Hlasu"

obtí, jež mu nikdy hrazeny nebudou.

Nemenších dík mých zasluhuje si plným právem pan Hynek Dostál,

redaktor "Hlasu," za tu obtavou práci, jakou ml s redigováním tchto "D-

jin." A pod množstvím mnohostranné práce své vlastní tém klesal, pe-

ce každou prázdnou chvíli vnoval mý^n "Djinám," hledl, eho bylo teba

doplnit (zvlášt nkteré stati, jednající o katol. eších v Americe—ovšem

s mým vdomím a schválením), opatoval veliké množství pkných a vzác-

ných rytin, krátce pracoval ze všech sil svých ku zvelebení a doplnní tohoto

historického díla—a to bez centu njakého honoráe

!

Nikomu jsem nechtl ublížit, a stalo-li se tak. pak to nebylo ze zlé vle,

ale proto, že pi tak obsáhlé práci nemohly mi býti všechny podrobnosti zná-

my, zvlášt pi té nekrajanské vi mn tu a tam neochotnosti. Psal jsem,- jak

již v úvodu jsem poznamenal : "Sine ira et .studio."

772 .Dejiny Gt-Chtw .AmaicA~ych. 

"velikosti." ..-\. Y;ak jil, ae veda. ze upl-lnl1losf llloje neuude lUi k osounimu 

prospeehn, y~Y}itil jsem y;e poL1le syeho llejlep;iIlO, yedom! a syedomi ,) y~Tcitek 

neeinim si zadnYch.-

:Jlnoho jsem pro tnto syoji prc;ei yytrpel, nmoho jsem penez a nalllahy 

yynalozil nn sbiranl poti'euneho materifllll. pl'esn~'ch dat a uchllosti. dostalo se 

mi pH tom urazek pi'ecetll~'clI, na sYe lekai'ske praxi jsem ;kochl trpel, ale 

nedbal jsem nieeho.-Pracoval jselll a jezdil dale. jen ab~Tch lunysl SY1\j, jenz, 

tUSllll, dosti jest Ylasteneek~Tlll. proyedl. ~\le pi'ece doyolilll si h-rditi. i pri 

ysech tech nesnazleh a prekazkach, ze Y~'kOlial jsem to, co hylo ziyotnim mym 

ciIem, a co na sklonku syeho ziyota poyaznji za pl'clci takoYon, ktel'H dojde 

poysimnuti. pI'imereneho moji yelike nalllaze. 

Ku konei pak pokladalll za syoji poyinnost' vl'ele podekoyati vsem. kL10z . 
mi byli jak~'"lllkoliv zplisobeill ll<lpo1llocni pri seps{llli a. vydani "Dejin Cechuv 

Ameriekfch." Predevslm pak delnlji P. C. ~\. Blehoyi, a ctenemu Vydayutel

styU "Hlasu," jez tak obetave uyolilo se "Dejiny" tyto mlkladem ylastll1m vy

dati, COl pri jejich nakladnosti v~'zadovalo se stran)" Vydayatelstva "Hlasu" 

ob~ti, jez mu nikdy hrazen~T nebndol1. 

Xemenslch dikll illfeh zasluhllje si pInYlll pl'cl.yem pan Hynek Dostal, 

redaktor "Hlasu," za tu obetayou praci. jakou mel s redigoyanilll teclIto "De

jin." ~\e pod m.Dozstvim lllllohostranne priiee sye ylastni temer kIesaI, pre

re kazdon prclzdnoll chvili venoval m)'l1 "DejillCllll," hledel, cello b~'lo tI-eba 

eloplnit (zvIaste nektere stMi, jeclnajiei 0 katol. Cesieh y Alllerice-o\'~em 

s mym vedomlm a scllYalenim), opatfoyal yelike JllnozstYl peknych a YZllC

nS'eh rytin. kratce pracoyal ze y~ech sil syfch kn zyelebenl a tloplneni tohoto 

historiekeho diIa-a to bez eentn ncjakeIlO honorare! 

~ikomn jsem nec-htel nblizit, a stalo-Ii se tak, pal\: to nebylo ze zle viHe, 

ale proto, ze ph tak ohsclhIe prilei nemohly mi byti ysechny podrobno~ti zml

my. zyIii;te ph te nekrajanske YllCi Jllne tn a tam neochotnosti. Psal jsem; jak 

jiz v llyodll jsem pozna.lllellal : "Sine ira et studio." 



Dosfor. 773

Jediným pak mým páním jest, aby "Djiny" tyto všem Cechm v Ame-

rice prosply, aby z nich lid náš poznal jako v zrcadle sebe sama a vyvaroval

se budoucn všeho, co mu bylo a je ku zkáze, aby se již jednou vzpamatoval a

žil, pracoval a trpl pro národ svj a zanechal té zhoubné hašteivosti, nesvor-

nosti a zášti k vlastní krvi.

Dokoneno v Chicagu. lil. dne 1. prosince roku 1910.

JAN HABEXICHT.

Doslvl'. 773 

Jedinym pak mym pl'anim jest, abr "Dejiny" tyto ysem Cechihn y Arne

rice prospely. aby z nich lid naiS poznal jako v zrcadle sebe sama a yyvaroyal 

se budoucne Yseho, co mn bylo a je kn zkaze, aby se jiz jednon yzpamatonll a 

iiI, pracoval a trpel pro narod SY1\i a zanechal te zhonbne hastei'jYosti , nesyol'

nosti a zasti k ylastni krYi. 

Dokonceno y Chicagu, Ill., dne 1. pro since rokn 1910. 

JAN HABE~ICHT. 





OBBAH

strana

Díl první:

První eští vysthovalci po bitv blohorské 3

Díl druhý:

Stát Missouri 15

Díl tetí:

Stát Texas 73

Díl tvrtý:

Stát New York 133

Stát Pennsylvania 173

Stát Maryland 185

Stát Massachusetts 203

Stát New Jersey 205

Stát Connecticut 206

Stát Virginia 206

Stát West Virginia 211

Stát Delaware 211

Sídelní msto Washington 212

OB8AH. 
---0---

Oil prvl1i: 

Prvni ce~ti vystehovalci po bitve belohorske . 

Oil druhy: 

Stat Missouri 

Oil treti: 

Stat rrexas 

Oil ctvrty: 

Stat New York 
Stat Pennsylvania 
Stat 11aryland . 
Stat Massachusetts 
Stat New Jersey 
Stat Connecticut 
Stat Virginia 
Stat West Virginia 
S ta t Delaware . 
Sidelni mesto Washington 

:o:;tl'ana 

3 

15 

73 

133 
173 
185 
203 
205 
206 
206 
211 
211 
212 
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strana

Dii pátý:

Stát Nebraska 213

Díl šestý:

Stát Kansas 305

Dii sedmý:

Stát lowa 325

Dii osmý:

Stát Jižní Dakota 375

Stát Severní Dakota 383

Díl devátý:

Stát Minnesota 389

Díl desátý:

Stát Wisconsiji 437

Stát Michigan 522

Díl jedenáctý:

Stát Oklahoma 545

Indiánské území (Indián Territory) 550

Stát Alabama 551

Území Alaška 551

Území Arizona 551

Stát Arkansas 552

Stát California , . . . 553

Stát Colorado 554

Stát Florida 554

Stát Georgia . 554

Stát Idaho 555

Stát Indiána , 555

Stát Kentucky 556

Stát Louisiana 556

Stát Mississippi .* 556

Stát Montana 557

Stát Nevada 557

Území New Mexico 557

776 .Dljiny 6echuv Americkych. 

DB paty: 

Stat Nebraska . 

Dil sesty: 

Stat Kansas . 

DB sedmy: 

Stat Iowa 

Dil osmy: 

Stat Jizni Dakota 
Stat Severni Dakota 

DB devaty: 

Stat Minnesota 

DB desaty: 

Stat vVisconsiR . 
Stat Michigan 

Dil jedenacty: 

Stat Oklahoma. 
Indiansk~ uzemi (Indian Territory) 

Stat Alabama 
U zemi Alaska 
U zemi Arizona . 
Stat Arkansas 
Stat California . 
Stat Colorado 
Stat Florida . 
Stat Georgia 
Stat Idaho 
Stat Indiana 
Stat Kentucky 
Stat Louisiana 
Stat ~iississippi 
St{Lt 110ntana 
Stat Nevada 
U zemf New Mexico . 

~trana 

213 

. 305 

325 

375 
383 

389 

437 
522 

545 
550 
551 
551 
551 
552 
553 
554 
554 
554 
555 
555 
556 
556 
556 
557 
557 

. 557 
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strana

Stát North Carolina 557

Stát South Carolina 558

Stát Oregon ' 558

Stát Tennessee 558

Stát Utah 558

Stát Washington 558

Stát Wyoming 559

Dii dvanáctý:

Stát Illinois 561

Díl tináctý:

Stát Ohio 685

Dii trnáctý:

Nástin literatury esko-americké 733

Doslov 771

^ g

Stat North Carolina 
Stat South Carolina 
Stat Oregon . 
Stat Tennessee. 
Stat Utah 
Stat 'Vashington 
Stat 'Vyoming . 

Dil dvftnacty: 

Stat Iilinois . 

Dil tfinacty: 

Stat Ohio 

Dil ctrnacty: 

Obsall . 

Nastin literatury cesko-americke 
Doslov . 

777 

~t.rana 

557 
558 
558 
;)58 
558 
G58 
559 

. 561 

685 

733 
771 
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