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,,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
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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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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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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
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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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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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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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
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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
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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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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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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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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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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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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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^STÁT MISSOURI.^

I>íl d-VTiliý.





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
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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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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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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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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.
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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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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.



Kostel s\
. Jana XejKiiii. v Si. I,ouis. Mo.. postaxeny po c-ycloiui v. KSlMi.
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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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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
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vvstavná r. 1884. Pohled se strany jižní.
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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.
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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,
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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.
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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
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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
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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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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.
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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")



40 Djiny echv Amerických..

(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.
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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
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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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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^«^^^
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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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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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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
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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.
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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.
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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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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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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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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-
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Josef Stankovsky,

ZHkladatel si,o'kii 0. S. P. S. (Viz str. :?•).'
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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
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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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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,
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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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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^
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Antonín Kloljasa.

bývalý dlouholetj' tajemoík ád . S. P S.
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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."
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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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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.

+ í+ ^^^^^^^^^^^^^ %

+ -V '

"

*•

+ A ' !:• *

4* jm <*-

4> J^m
, iiai. *

+

^ 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.
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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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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
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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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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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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
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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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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.
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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-



Suk Texas. 77

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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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-
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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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, .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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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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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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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,
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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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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\'.
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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
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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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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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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.
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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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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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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.
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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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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.
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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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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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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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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:

' #



Stát Texas. 99

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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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
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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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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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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
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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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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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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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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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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-
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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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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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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
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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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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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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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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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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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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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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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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.



Fara a esko-katolický kostel v 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-
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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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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
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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.
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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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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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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^^-^^^^ &»
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^ STÁT NEW YORK. ^
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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.
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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.
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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=?^%^%^^^"^ • ^-
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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.
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Nová škola Blah. Panny Marie Ustaviné Pomoci

v New York, N. Y.
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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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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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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.



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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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
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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.



146 Djiny echv AmericJcých.

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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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.
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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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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.



150 Djiny Uechv Amerických.

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.
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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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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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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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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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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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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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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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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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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.
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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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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.
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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.
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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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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.
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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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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.



Stát JVew York. 157

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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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.
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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.
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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.
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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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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.
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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.
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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.
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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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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.



Kostel a Uola sv. Václava v Alleííhenv, 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.
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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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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.
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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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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.
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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
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.



Star}' esko-katolicky kostel v Baltimore. Md.
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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.
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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.
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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.



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.
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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.
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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.
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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.
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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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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.
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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
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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.



Kostel Nejsv. Srdce Pán v Prince tíeorie, Va.
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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.
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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.
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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
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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.
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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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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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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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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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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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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'".
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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.
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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.
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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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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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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.



Kostel, fara a škola sv. Václava 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.



Stát Nebraska. 229

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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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.
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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.
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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 —



242 Djiny echv Amerických.

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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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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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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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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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.
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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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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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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.
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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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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.
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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.
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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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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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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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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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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.
,



25c Djiny ec7mv Amerických.

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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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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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.



Stát JV^ehraska. 261

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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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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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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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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,,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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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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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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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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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.



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
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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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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
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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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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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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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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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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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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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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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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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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.
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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.
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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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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".



286 Djiny echv Amerických.

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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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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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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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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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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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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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.
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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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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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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.
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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"),
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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
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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.
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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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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).
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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.
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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.
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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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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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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.
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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.



Kostel sv. Václavu ve Wilsoii, Kaiisas.

Jan Habenicht. — Djiny echT 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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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.
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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.
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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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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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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
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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



Stát KanMiíi. 317

„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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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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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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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.
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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.
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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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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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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-
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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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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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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
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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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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.
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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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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
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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.
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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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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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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
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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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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.



^(át luira. 341

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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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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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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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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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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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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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-
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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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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
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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.
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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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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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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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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.



Stát loica. 355

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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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.,
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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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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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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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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-
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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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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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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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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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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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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-
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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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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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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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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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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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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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DAKOTY.

DJINY Cech amerických.





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
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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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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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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
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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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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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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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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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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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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.



Kostel sv. Jana Nepom. v Lidgerwood, Severní 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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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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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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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.
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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
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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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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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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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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



Stát Minnesota. 397

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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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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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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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*
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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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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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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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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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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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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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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.



408 Djiny echv Amerických.

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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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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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
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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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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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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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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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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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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.
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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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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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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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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 !

— —



esko-katol. kostel sv. Stanislava \ St. Paul, Minn.
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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.
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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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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.

—
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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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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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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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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.
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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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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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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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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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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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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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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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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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STA WISCONSIN.

DJINY CECHU AMERICKÝCH.





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.
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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
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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



442 Djiny echv Amerických.

"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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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.
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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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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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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-



/Stát Winconsin. 465-

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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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-
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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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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
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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



470 DSjiny echv Amerických.

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-



Kostel Nanebevzetí Blah. Panny Marie v Reedsville, Wis.
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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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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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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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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.
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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.
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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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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.
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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.
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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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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. —



462 Djiny echv Amerických.

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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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
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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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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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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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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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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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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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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
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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.



)Stdt Wisconsiii. 515

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



516 Djiny echv Amerických.

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.



Stdí Wisconsin. 517

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-
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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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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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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-



Stát WisconsÍ7i. 521

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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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-
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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.

--V^'3 g•s'^^



STA OKLAHOMÁ
A ostatní státy a území, v nichž žije jen nepatrná

ÁST krajan.

DJINY CECHU AMERICKÝCH.





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.
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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.



esko-katol. kostel sv. Václava 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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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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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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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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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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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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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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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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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.



Státy s nepatrm/tn j^otetn krajami. 559

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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STÁT ILLINOIS

DJINY CECH AMERICKÝCH,





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
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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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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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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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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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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.
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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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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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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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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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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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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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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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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.
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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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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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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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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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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



Stát Illinois. 583

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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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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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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(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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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!



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.
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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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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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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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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
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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.



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
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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-
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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.

—



Stát Illinois. 607

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 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.



Stát Illi/tois. 609

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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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
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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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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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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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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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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



^^" Djiny Vechúv Amerických.

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-

&



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-
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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:
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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 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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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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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.
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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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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.
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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
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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-
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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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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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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.



630 Djiny echv Amerických.

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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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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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
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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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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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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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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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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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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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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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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

^
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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.
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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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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.



Fara v osad Blahoslavené Panny Marie Lourdské.
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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-
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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
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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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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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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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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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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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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-
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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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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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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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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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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
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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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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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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.
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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.

—



674 Djiny echv Amerických.

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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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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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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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



678 Djiny echi) Amerických.

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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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.



680 Déjiny echv Amerických.

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."

—
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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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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.
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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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DJINY CECHU AMERICKÝCH.





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
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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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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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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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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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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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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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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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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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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."
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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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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.
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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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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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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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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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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'.



^
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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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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
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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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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.
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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.
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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-
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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.



r'=
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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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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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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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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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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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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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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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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."
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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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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.
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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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"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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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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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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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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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
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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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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.
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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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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.

^ ^
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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.
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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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"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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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.

—
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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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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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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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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.



N'dstin literatury esJco-aynerické. 743

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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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-



Nástin literatury esko-americké. 745

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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"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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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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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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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.
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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.

—



752 Djiny echv Amerických.

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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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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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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"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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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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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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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. 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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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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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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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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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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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.
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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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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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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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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.
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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 ^





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
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"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."
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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.
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Stát Texas 73
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Dii pátý:

Stát Nebraska 213

Díl šestý:

Stát Kansas 305

Dii sedmý:

Stát lowa 325
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Stát Jižní Dakota 375
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Díl devátý:
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