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V t TERÝ, 6. KVÉTNA 1924. 

VOJTA BENEŠ: 

ČESKÁ EMIGRACE DO AMERIKY 
V XIX. STOLETÍ. 

L 

^Tenkráte vznikla oklahomská Praha a zůstala věrna až do 
idnešních dnů svému fttivodu. Je z veliké míry česká a ko
lem ní do daleka bčží na všechny strany české farmy. Mistr 
Bárta je tu živ jako stařeček. V jeho malém i milém t čistém 
hotelu, mezi těmi "napadlými; vlastenci" amerického jihozá
padu, ztrávil isem řadu krásných dnů, poslouchaje jeho vzpo
mínky na staré časy, kdýž jako "pionýr" žil v tomto kraji u-
prostřed divoké prérie a indiánských kmenúv. 
•; "Second run", t. j. druhý náběh na domovínář^kou půdu 

-proveden b^i na zaklade smluv mezi Indiány a vládou S. S. 
V roce 189o, když se otvírala další část budoucího státu Okla-
homy. Byl to t. zv. "Cherokee strip" čti: pás (Ciroky), země 
na sever od Canadian Kiver při řece Arkansas a Cimtyron. 
Jak bylo provedeni) toto otevření nových domovin a zápas za 
ně mezi lidem ze všech koutů Ameriky tady shromážděným, 
o tom velmi zajímavým způsobem vypravoval mi v roce 1911 
stařičký už český osadník, farmář K*r«l Rendla s Perry, na 
Jehož farmě jsem tehdy dlel: 

*:VI. 
"Byl jseih v roce 1893 v Bosbutte County, v Nebrasce, 

daleko na západě až při hranicích Wyomingu, v pískových 
farmách a bídném kraji, kde celé roky nepršelo. Dobytek 
tam padal žízní a nebylo tam možno také lidsky žít. Jen 
jsem tam živořil s rodinou po dlouhých osm let a za tu dobu 
dostali jsme na místě osmi "cropů" jen tři. Živil jsem se tam 
děláním studní. Muselo se daleko do hloubky a já jako maj-
ner — kopal jsem v šachtách u Nýřan od svého mládí a jo 
ště v Americe jsem dobýval uhel v pennsylvanských majnách 
— dobře jsem se v té práci vyznal. Ušetřili jsme si z toho 
tisíc dollarů a nakoupili dobytka, ale polovina koní pro áe-
dostatek nápoje pošla. Byla v té poušti jediná bída. 

Tu jsem se dočetl v novinách, že 15. září 1893 budou 
otvírány nové domoviny na Indiánském území při řece Ar
kansas. Tak jsem se tam vydal a žena zůstala zatím s dětmi 
v Boxbutte County na farmě a rozprodávala pomalu ten ma
jeteček. Nechtěl jsem to vyhodit zrovna zadarmo a potom 
také nemohla hned se mnou. Nevěděl jsem, do čeho vlastně 
jda, ' * 

Dostal jsem se až k těm místům, kde byly vyměřeny no
vé oklahamské domoviny. Kolem dokola se táhly lainy, drá
těná. lana, kterými bylo obehnáno to celé území. Všechno by
lo přísně hlídáno vojskem, aby- se tam dříve živá duše ne
dostala. Bylo toho pozemku asi na 50,000,000 akrů a vše-
thno se mělo dát na domoviny, které po několika letech měly 
připadnou za majetek lidu. Když tedy 15. září o dvanáct 
hodině polední zazněly dělové rány na znamení, že nastává 
zápas o půdu, hnuly se desetitisícové zástupy ku předu. Po
čal boj na život a^ na smrt. Každý chtěl zahrati co nejdříve 
nějakou tu farmu, kdo dříve přisel, tomu patřila. O všechno 
pryč se tedy hnal jeden přes druhého, nešetřil ani svého ani 
cizího života, jen aby co nejdříve zasedl u znamení, kterým 
byla označena knždá farma. Byl to hrozný obraz. Lidé u 

iháněli na-koních i na vozech, uříceni hnali se tisícové v šílenó 
touze po vlastní domovině, pěšky. Stalo se, že jediný človél' 
zarazil dva i tři praporky na znamení, že půda je'jeho. To 
bylo možno. Ale byli tam i lidé staří a slabí a tak se stalo, 
že na některou domovinu zasedli dvá i tři nápadníci a "kon-
testovali ji" &ro s«.i<e všichni. Byly z toho rvačky, došlo na 
mnohá zabití, na soudy, které se táhly ceJá léta a stály mno 
ho peněz. 

I na domovinu, ua kterou já jsem za&edl a vystavěl si jm 
ní dřevěný "hauík", zasedl také cizí kontesták a vy oral -A 
na ní svou brázdu. Byl to pouhý podvodník, který to uéini 
až po mne .. jen ~ toho důvodu, aby na mně vynutil hrozbám 
ťoudů nějaké odstupné. Dal jsem mu je, abych měl svatý 
pokoj. Chtěl nejprve šest sel dollarů, ale spokojil se konečně 
dvěma sh. Taktových bylo vklíní rtinoho. Někteří co\vbo> 
ové zabrali na rychlý, .j koních veliké spousty domovii| a po 
ze^nků a za veliké otl >t uprié přepouš|ěli je farmářům. 

A stejm" bylo ň& všech stranách, od Texasu jako od Kan 
sasu a Arkausasu. 

Tu noc z 15. na 16. září spal jsem v prérii na svém po 
zef&ku. S Cechy sešel jsem se druhého dne z rána u státních 
pozemkových úřadoven u "landofficů", které vláda otevřela 
na pěti místech, aby domovinářům připisovala zabranou pu 
du. 336hcf rána strhl se ale v prérii tak hrozný vichr, že mno 

(KU 

p lidé ze strachu utíkali zase ze zabrané půdy. My Ceši jsme 
ale vydrželi a spali jsme potom u těch kancelúřů, já s Civi-
šem a Sýkorou na dece, ostatní jen tak na holé zemi. Bylo to 
na místě dnešního města Perry. Lidé tam zabírali už místa 
na domy, vyměřovaly se ulice a hned se počalo stavět z latí a 
plachet. Když se vichr 17. září utišil, v několika hodinách 
stály prvé stany a prozatímní domky, otvíraly se obchody. 
Nejvíce bylo zle o pitnou vodu. Studní ještě nebylo a hrne
ček vody byl za pět centů. Při záboru městské půdy. byly 
boje o místa ještě krutější a bylo z toho mnoho krve i dlou-
loletých soudů. 

Dostal jsem pro zápis příliš vysoké číslo. Poněvadž jsem 
měl v kapse jen několik centů, musel jsem se ohlédnout po ži
vobytí. Odešel jsem proto na výdělek až do Oklahoma City, 
íde jsem v okolí u farmářů mlátil. Bylo právé po žních a 
tak jsem tam vydělával jeden dollar sedmdesát centů denně, 
že jsem si i na zápisné vydělal. Teprve po šesti nedělích nine 
zapsali a když jsem si naplatil svých áestnáct dollarů, vydal 
jsem se domů do Nevrasky, povědět ženě a dětem» ie se sku
tečně budeme stěhovat. 

Já jsem se vrátil do Oklahomy ještě na zimu, ale žena a 
děti přijely za mnou až v říjnu 1894, za čelý rok. Přivezla s 
sebou sedm malých dětí, z nichž nejstarší byl skoro sedmná
ctiletý, nejmladší teprve deset měsíců starý chlapeček. Vyje-

v září na dvou vozech a vydali se pod ochranou slabé ženy, 
mé to ženy, všichni dalekou pouští k jihu. Celý měsíc trvala 
ta cesta neznámou prérií z Nebrasky napříč přes Kansas až 
do Oklahomy. Byla to strašná cesta plná útrap. Za vozem 
měla žena uvázána malá kamínka a na těch se při nocování 
vařilo. Nocovalo se skoro stále v prérii, často daleko od lidí 
a života. Když žena projížděla Kansasem, koupila dvě krá
vy a telátko a ten dobyteček přivedla na farmu. Kromě 
sedmi dětí, /toho dobytečka a šesti dollarů neměli jsme niče
ho. Jen malý dřevěný "hausík" postavil jsem si na domo
vině a v tom jsme žili celá léta. Tu zimu prožili jsme dosti 
bídné, bylo to prvý rok života na domovině a žně byly ten
krát ještě tuze hubené. , , 

Takovou nouzi jsme prvá léta měli* $e jsem si za čt
ou tu dobu nekoupil ani skleničky piva. Ti štastnější mi 

proto říkali vodičkář nebo prohibičák. Nebylo však za co 
íupovat. Byli jsme na té farmě dvě léta, žena mi dala šede
sát centů, abych si, v Perry koupil kalhoty modračky "over
alls". Sešel( jsem se tenkrát, v Perry náhodou po dlouhém 
čase s nějakým Jiroušem, byli jsme dříve dobře známí a ten 
mne tak dlouho nutil, až jsem si dal říci a šel isem s ním do 
saloonu. Tam isem těch šedesát centů protrytoval. Nikdy 
jsetm se do té doby od nikoho trytovat nedal ani jsem sám 
nikoho netřytoval. Až najednou s tím Jiroušem jsem se tak 
spustil. Bylo to, pravda, jen šedesát centů,'šedesát krejcarů, 
ale u nás to byly tenkrát náramné peníze. 'Když jsem přišel 
domů a žena se ptala: "Kde máš kalhoty?" musel jsem se při 
znat s hanbou: "Nemám jich! Já jsem si za né dnes, holka, 
íoupil červenou vodu!" 2ena to oplakala a já jsem se dlou
ho za to styděl. Byly to zlé roky v těch počátcích. Ale pře
stáli jsme je. | 

Další otvírání domovin "náběhem" bylfc potom vládou 
zakázáno. Když se nějaké 
né, a to už bylo něco jiného." 

Starý Rendla vypravoval to za noci, kd/ farma spata 
pod hvězdnatým nebem Oklahomy. Vyšli jsme z farmy. Ve 
tmě se rýsovaly matné obrysy hospodářských stavení. V stří
břité mlze a šeru nočním utápěl se celý nesmírný kraj, nad 
nimž plulo ticho chladivé oklahomské noci. Z dalekých past-
íů zabučela ojedině zbloudilá kráva či zařičelo nedaleko od 
farmy hříbě hledající svou mámu. Ale když vyběhlo ránem 
nad prérií slunce a ukázaly se do široka-daleka bílé i červe 
né štíty farem mezi zelenými háji a do daleka běžícími úrod
nými, hlubokými lány vyteplené půdy, když se zazelenaly 
pěkné pastry plné krásného dobytka hovězího i koňského, 
poznal jse>m, že i tady ruka českého farmáře proměnila jiš 
panenskou prérii v bohatý kraj. 

Ráno ukázali se na farmě malí, přitloukli Indiáni kmene 
Ottos, dobří přátelé našich krajanův, lidé beze lži, bez pře 
tvářky, poctiví jako příroda kolem. Přivezly fůry dříví, vy
měnili *za slepice, jež příliš rádi jedí a jichž na farmách po
bíhají tady hned celá sta. aby se zase navrátili do svých sta
nů v lesích u řeky Černého Medvěda (Black Bear River). 

Velmi pozdního data je české osazení státu Louisiany 
Tam teprve roku 1914 vznikly dvě chtídičká osady "Kolín" ; 
"Libuše". Obě byly založeny pozemkovou spekulací v lesích 
nedaleko většího louisiánského města Alexandrie, v krajině 
chudé, vymočené a písčité půdy, jež mnohým v prvých letech 
ani chleba dosti nedala. Zvláště historie oklamaných penn
sylvanských havířů, kteří se usadili v osad<* Libuši, je hodní 
smutná a jejich úděl v nezdravé krajině tohotp kraje nikte
rak závidění hodný. 

Naši krajané usadili se také na několika místech ve státě 
Montana i Idaho, několik set duší žije ve městech i na far 
mách státu Washington, v Scio a Spokane, něco farmářů na
šich žije ve státě Arkansas kolem Házen a Prahy, něco duší 
krajanských záváto bylo i na Floridu, ale jejich počet je ce1-
kem k celkovému počtu naší emigrace nepatrný. Lze ostatní 
říci, že není — Aljašky nevyjímaje — jediného státu veliké 
UjpiG, kde by máti Íid,é uzaseni nebyli. ^ 

£v-*av 

(Z .Československé Republiky.) 
Ir. J. La šek ; 
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENI DU 

SIKOVA DIVADLA V 
ČÁSLAVI 

Zprávu o slavnostním otevře 
ní znovu zbudovaného Dusíko
vá divadla v Čáslavi po jeho 
vyhoření přivítali všichni Čá-
slavané s upřímnou radostí, 
zvláště pak ti, kteří za svým 
životním povoláním tráví mi
mo svůj domov, svoje staroslav 
né rodiště, historicky proslulé 
městtf Žižkovo. 

Divadlo Du sikovo v naší mi 
«ié, krásné Čáslavi po všechen 
čas svého trvání od r. 1869 by
lo a zůstane dále střediskem 
všeho duševního života pokro 

čilých a uvědomělých Čásiava-
nů. V něm měly svůj útulek ta-

Měšťanská Beseda a pě ké 
vecký spolek "Kovář" mimo ji
ná, rovněž vlastenecká sdruže 
ní. Slavnostně bylo otevřeno 28 
února 1869 Jeřábkovou vese 
lchrou "Cesty veřejného míně 
}'í". —: Náš gtarší Čáslavany 
pojí k stavbě tohoto stánku U 
měn mnoho hřejivých vzpomí 
nek. Viděli jsme vzrůst diva 
dla ze základů až do jeho u 
končení. , • 

O tom hodlám nap sat i kr&t 
ce několik t-iov. — Divadlo Du 
sikovo v Čáslavi bylo posta 
veno dle plánu Josefa Spudila 
ředitele roriiky. Byl jsem ten-

. _ , 

krátě jeho žákem a často, vel 
mi často vzpomínám výborné
ho toho muže s úctou a vdě
čností. Byl to tichý, upřímný 
vlastenec a učenec vzácného 
zrna. Když byly kopány zá
klady k divadlu, promluvil k 
nám žákům ředitel Spudil pě 
mou řeč o významu divadla 
pro město a okolí; na konec 
pak nás vyzval, abychom také 
dle možnosti přiložili ruce k 
dílu a vypomáhali při urovnání 
staveniště svážením staviva a 
pod., ovšem potud, pokud ná
vštěva školy a učení nebylo 
by nám to závadou. 

To bylo něco pro nás, ho
chy, již tenkrát plné vlastenec 
kého nadšení. Jak byla chvíle 
prázdná, vzhůru na staveniště. 
Tam s opravdovou chutí vese-
e jsme pracovali; odvážely ína 
kolečkách hlínu, sváželi na ur
čitá mMa různé stavivo, písek, 
kámen, vápno, rovnali cihly a 
pod. Při tom žertu, smíchu a 
zpěvu nebylo konce; pracova-

jsme pilně jako mravenci. S 
účastenstvím přicházeli obča
né dřvati se na realisty, jak 
lorlivě a s láskou pracují na 

staveništi; ano i dělníci zvláště 
zedníci s námi pracující, po
hlíželi na nás &e zalíbením a 
pohnutím, často ae zraky září
cími, někdy i vlhnoucími a nám 
se podolbalo, že také i oni pra
cují s větší chutí a porozumě
ním o díle konaném jinde vý-
iradně z povolání. 

Ředitel Spudil a starosta mě 
sta Fiala, advokát Jaibjonský 

j. každé chvíle se objevili 
na staveništi mezi námi, po
vzbuzujíce nás uznáním a po
chvalou k další práci. Zvláště 
však okresní tajemník Ladi
slav Zelina potom režisér di
vadla, dovedl nás přímo svými 
řečmi elektrisovat. Byl to muž 
ryzího charakteru, zlatého srd 
ce. Jeho dům byl iv sousedství 
a tak pan tajemník byl skoro 
stále mezi námi. Jeho dobré o-
či s upřímným potěšením sle
dovaly nasi práci. S pietou pak 
vzpomínám tohoto tělem i du
ší výborného muže, jenž o po 
stavení divadla čáslavského zí 

kal si nepopiratelných zásluh. 
Byl totiž jednatelem odboru 
stavebního jistě na pravém mí 
stě. Předsedou finančního od
boru byl P. Nožička, pozdější 
děkan a čestný kanovník, jed
natelem advokát doktor Ja
blonský. Předsedou odboru sta 
vebního byl Fend. Šťastný a 
předsedou celého stav. výbo
ru purkmistr Fiala, pokladní
kem Kliment Čermák st. To 
připomínám jen mimíochodem 
k poznání, jaké porozumění 
měli Čáslavané pro stavbu f*vé 
ho divadla, zvolivše přední a 
vynikající osobnosti město k 
výkonu takového podniku. 

Tak konečně dočkali jsme 

-ZKUSILI JSTE MASŤ ^ ' 

'S ESKO 
na tu svědivost kůže? , 

Cena SO centů 

if Vašeho lékárníka. 

% 

W. F. SEVERA CO. CEDAR RAPIDS, IOWA 

se radostného dne oslavy naše
ho milovaného divadla, nad 
něž v očích i srdcích našiťhr 
nebyio na světě krásnějšího. 
Potom rozešli jsme se do ji
ných měst k dalším studiím.— 
Každé svátky, každé prázdni
ny když jsme se .sjeli, navště
vovali jame společně místno
sti besední v divadle. 

O hlavních prázdninách po
řádali jsme také divadelní 
představení, koncerty i taneč
ní vínky vždy za četného ú 
častenství místního i okolního 
občanstva. Jak krásně se nám 
hrálo a tančilo v prostorném 
vzdušném sále zaskvělého o 
světlení a lahodné hudby říze 
né výborným ředitelem Ema 
nuelem Klierem! V jeho hu-
dobní, po okolí chvalně známé 
a hledané kapele, často jsme 

účinkovali hrou na některý 
hudební nástroj, ovšem jako di 
letanti. . < 

Vlažné létftí večery '<> 
rininách trávili jsme v zahra
dě. Tam scházívali se hojné 
měšťané, aby tu po denní prá
ci pobesedovali. Někdy objevi
li se tu také důstojníci míst
ní posádky, ale jaksi na za
přenou z oibavy před podplu-
kovníkem Cromptonem zarpu
tilým nepřítelem všeho české
ho; byl to Hanoveran, pravý 
typ prušáckého oficíra, člověk 
brutální, spror.tý, přímo suro
vý. Občanstvo i vojsko jej ne
návidělo; sympatický nebyl ni 
komu. Důstojníci měli svoje ka 
síno u "Kronprince" na ná
městí; návštěva místností di
vadelních byla by tedy panu 
"obratoví" trnem v oku, ale u 
niforma a srdce nejsou přece 
věci stejné; proto tedy někdy 
zašli si uniformovaní důstojni
ci českého původu za hlasem 
svého srdce mezi svoje kde se 
cítili volnými. 

Když jsme později my uči» 
telé, jako udatní ^ynové Mar
šová, o prázdninách vojanů i 1 
v Čáslavi, sehnáni sem se všech 
?tran, byla naším Eldoraden 
každého večera divadelní Za 
hrada. Kdykoli v letech po-
zdějšídh zavítal jsem do Čá
slavi, vždy navštívil jsem za 
milované divadlo, potěšiv se tu 
tak mile hřejivými vzpomínka 
mi ze zlatého jara života £ 
s milými soudruhy trvale tu u-
sazenými. Obzíral jsem divad 
lo se všech stran pln radosti 

že jsem také pomáhal budova-
ti; takové pocity a vzpomínky 
nelze nahraditi. . 

Divardlo čáslavské je fcojma? 
nováno ku poctě slavného ro
dáka města, výtečného hudeb
níka. Jana Ladislava Dusíka, 
vyučoval hudtbě v různých pa
novnických a šlechtických ro
dinách výhradně hře klavírní 
jako vynikající klavírista a hu 
dební skladatel. Správně snad 
se jmenoval Dušek, kteréž přij 
mění ještě za mé paměti vy-j 
skytovalo se v některých ro-í 
dinách místních i v obcích sou 
sedních. Jméno Dusík (název 
chem. prvku) v těch dobách ne 
bylo vůbec zliámo. Anglie|iné 
psali příjmení uměledvo Du
šek, z čehož ási pojato běžné 
jméno Dusík. Byly o to- spáry 
má-li se psáti a říkati Dušek 
nebo Dusík;4 to však nepatří 
v rámec mého pojednání* za
tím dostalo se uznání nyní bě 
žnému pří jmění toHoto proslu
lého umělce, jenž téměř vše
chen svůj život trávil v cizině. 
V průčelí divadla nad vcho
dem byla zasazena jeho podo* 
bizna. 

Divadlo čáslavské plně a Čfc 
stně vykonalo svůj úkol kul
turní; jako hvězda zářilo vše
mu městu i širému okolí v do
bách trudných, sílilo a tužilo 
vědomí národní, pěstovalo u-
mění, jsouc srdcem všeho du
ševního života tamního, 

Nyní v novém rouše za úpl
né, vytoužené svobody národní 
bude jistě nejen v ušlechtilém 
svém poslání dále pokračovati, 
nýbrž senaha jeho poneso se k 
dofťažemí vrchx>iného bodu' íi 
čelu, jemuž je zasvěceno. A 
tomu, v den druhého jeho sla
vnostního otevření přeji zc srd 
ce všeho zdaru na dlouhá lé
ta ! 

Divadlo v Čáslavi bylo svého 
času snad jediné v dalekém 
okolí; málo které z venkov
ských měst našich mohlo se ho 
nositi takovým stánkem Uměn 
jakoN Čádav. Postaveno byio 
za poměrů svízelných sv -rno-
stí všeho občanstva, láskou a 
pochopením věci tak eminent
ně národně důležité. Ten Čá-
slavanúm, kteří o uskutečnění 
toho momumentálního díla zí 

.skali fci neskonalých zásluh, bu 
diž vděčná, čestná paměť, —i 

V Čakovicích, v březnu. 1924 
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ZVLÁŠTNÍ PRODEJ 
D N E S ,  V E  S T f t E D U  A  V E  Č T V R T E K  

U PEERLES MERCHANDISE CO. 
2549 VÝCH. 55. ULICE. 

tiedb. markezyt, záclonová látka, prav. hodnoty $1.75 ýd. gvjL 79c yd 
Draperie všeeli barev, prav. hodnoty $1.25 yard, zvi. ........yd. 69c 
Dámské import, šotyšové obleky, vvbr. barev .a velk. pravidelné 

hodnoty $4.50, zvláštní eona pouze za $2.29 
Dámské šotyšové obleky, prav. hodnoty $3.00, zvlást. ... .$1.45 
Dámské lingette bloomersy, prav. hod. $1.50, zvlpt cena 79c 
Dámská union trika, prav. hod. 50tí, zvi. cena ..  . . . . . . . .  3  z a  $ 1 . 0 0  
Dámské živůtky, zvláštnost pouze po . .15c 
Mužské sváteční košile s připoj, límcem,*prav. liod. $1.75, za . .v.79c 
Mužské oxfordky z pat. kůže, prav. hod. $4, zvlášt. pár ... .$2.29 
Mužské oxfordky z pravé ruské teletiny a vici ků/>e, pravidelné 

hodnoty $6.00, — zvláštní cena pouze pár za $3.45 
Chlapecké prací kalhoty, zvláštnost, pár 49c a 59c 
Chlapecké tennisové botky, prav. hod. $2.50 pár, jmi; w . . $1.45 
Dámské blůzy, zvláštnost po . ... .. .7.. • . v.».. í49c 

TYTÓ ZVLÁŠTNOSTI POTRVAJÍ JEN 3 DNY. 

PEERLESS MERCHANDISE GO. 
2549 VÝCH; SS. ULICE 
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