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Prvý lurnaltstický a vleslovsn-li- ý

ijetd y Soitntítf americkém

odbýván v St Louis Mo ve

dnech a o it 93 tití ta neveliké-

ho účastenství lurnaliitů a orgi
niiicí slovanských

Jaký to krása Ucdl — vSeslo-vsni- ké

sdružení v státech severo-

amerických -- a plece tak alabčho
ohlasu a v mnohých případech i

zlomyslného odsouzeni 10 mu do

Italo od nČkterých náboženských
a u veliké většiny tak zvaných

svobodomyslných časopisů pfed
sjezdem a tlm ovsem zavínéna

byla slabá účast na sjezdu A co

bylo toho plíčioou? Nic jiného
nei že myšlénka o sjezdu vficslo-vaoské-

vznikla v hlaví red

katolického Časopisu "Hlasu" p

Hynka Dostála To ovšem byla
u mnohých víc neodpustitelná
byť i myšlénka sama v sobí byla
sebe lepší a posvátnější

AČ matka "Slavie" v dítech

svých rozdílu nedělá tu někteří

výstředníci u nás chtějí je tvořící-Divím-
e

se že tak veliká část svo-

bodomyslné žurnalistiky české ne-

chala se unést! Žárlivostí jinak
sobě vykládali nemůžeme její

jednání Svobodomyslnost v pra-

vém slova smyslu nenávisti a žár-

livostí nezná a vždy průchodu dá

pravdě
Proč 000 Časopisectvo nepo-

čkalo na výsledek sjezdu aneb

proč se nesúčastnilo sjezdu samé-

ho aby tam hájilo své zásady?
Kdo jedná proti a odsuzuje

sdružení—posvátný ten

účel —dříve než uskutečněno bylo
nemá porozumění pro důležitou
t -- i 1_ L - J _ _ J I J!__U

odbviiYÍ tcbfiie ki)ou3 itfeJu t tníaícl

všichni aAitupci na I vlctlovan
Win a lurnaUtickém tjctdii Je

mkdy oepřiputlaly v aídiute

byly vedeny nřjaVd l bty nebo

hoje ohledné náboírnMvíntb nlh

jakých jinýfh knnícionelnlch ná-

hledech které by mohly vyvolat!
nedorozumění a nešváry Nikdy
nesmí o v ní píitovuti tfenico

politické Slované pro Slovana

a Stnvanv chlřií pracovali ať jett
on přesvědčeni n4ho!cnkého po
litického a sociálního jakéhokoli
Láska pravá vznešená bratrská

budiž nejpcvníjSím pojítkem
o

sdružení Jsme bra-

tři nule žijme jako bratři podpo-

rujme se jako bratři milujme se

jako bratři liudiž nám svatým

přesvědčení jednoho každého

Slovana a podporujme se tak

abychom se povznesli a uplatnili

Každý spravedlivý pracovitý a

nadšený Slovan má místo v Zá

druže všeslovanské

Dále bylo usnešeno:
I Abychom zavrhli veškeré no-

vinářské ponižující a urážející
osobní polemiky Vše mú2e býti

posuzováno sebe ostřeji ale oso-

ba pisatele budiž nedotknutelná
II Usnešeno aby všichni slo-

vanští novináři agitovali pro své

přesvědčení a směr jakému se

věnovali při tom však aby pěsto
vali bez rozdílu ideu všeslovan-sko- u

— sdružení všech Slovanů

III Usnešeno aby slovanští
novináři v Americe založili me7Í

sebou spolek jehož účelem by

bylo: mravně i hmotně se pod-porova- ti

O stanovy se má dopsati
do Prahy na sdružení tamních

českých novinářů

IV Usnešeno aby každý rok

byl vydáván Almanach ve kterém

by byly uveřejněny literární práce
všech slovanských národností'

Doporučeno dále aby jednou v

roce byla uspořádána ve všech

osadách kde slovanský živel jest
dosti silný všeslovanská zábava

pozůstávající z řečí zpěvů dekla-mac- í

atd v různých' slovanských

jazycích Tato zábava by se mo-

hla cdhývati v Cyrillo-methoděj-sk- ém

týdnu anebo v jiný příhod-

ný čas
Hlavním redaktorem almanachu

ustanoven p- - Ferienčik z Pitts-

burgu Pa Z "Almanachu" toho

jsou vyloučeny veškery články a

práce které by jinou národnost
slovanskou neb přesvědčeni buď

náboženské politické sociální

atd urážely Iiylo usnešeno po-sla- ti

presidentu Spojených Států

Theodoru Rooseveltovi telegram

který zní v překladu takto:

"Zástupcové slovanských ná-

rodností a slovanského tisku

shromáždění na valné hromadě v

St Louisu Mo posílají hlavě

této republiky jeho excellenci T

Rooseveltovi pozdrav a ujištění
své loyaloosti a oddanosti vůči

americkým zákonům a zařízením"

To jest výsledek činnosti prvého
sjezdu žurnaliotického a všeslovan-skéh- o

Každý upřímný Slovan který

přečte usnešení a návrhy sjezdem

vypracované musí 0 celou duší s

nimi souhlasit! Na nich může

položen býti základ k jedné z

organisací v Ame-

rice jež může přinésti neskonalý
prospěch všem kmenům slovan-

ským zde usídleným Naleznou

se ještě dnes po sjezdu hrobaří
Kteří budou mít tolik odvahy aby
chtěli z nízkých příčin podrývali

půdu vznešené té myšlence? —

V Bureš

IU TES 9 UUUCU UUSUUiCUl VWUI

Slovanů %

Pokrok Západu nikdy neodsu-

zoval neodsuzuje a odsuzovat

nebude žádný vlastenecký účel

slovaoskýať vzejde od kohokoli a

proto se jeho zástupce súčastnil

sjezdu tohoto považuje to za sva-

tou svou povinnost
Nepřátelé sjezdu se domnívali

ku polpofe lidového průmyslu
ilovaiukého

$ l)tiporučurmeiHfníttleď
nlho knihkuprcivl alovamkího

pro Amrríkn jrl ly aakupovalo a

Čech literární ernné knihy v

Americe je kolportovalo a jliíini
lo se o tatadtní dobré slovanské

literatury ilo mčltikýcli knihoven

amerických
G Dsparučujcnjc aby

pořádány byly slovanské výstavky
ku seiuamování Ameriky so slo-

vanským umíním a průmyslem a

jež ilrovcn" by usnadnily prodej

specielních našich výrobků

Doporučujeme aby při slovan

ikých sdruženích byly zřízeny od

bory ki podpoře slovanského

umíní a umělců

7 Doporučujeme aby zřízen

byl slovanský výbor žurnalistický
ku odrážení útoků proti Slovanům
a k informování americké veřejoo
sti o životu působení dějinách
snahách atd Slovanů

8 Doporučujeme aby v úvahu

se vzalo vydávání věstníků o spo-

lečné práci slovanské

9 Doporučujeme aby se při-

kročilo ku zpracování důkladné

statistiky všech slovanských ná-

rodností v Americe

Výbor jakož i shromáždění zá-

stupci jsou si vědomi že k tomu

memorandu by se mohl mnohý

včasný a praktický návrh přidali

mnohý podaný návrh zlepšit atd

ale každá nová práce jest přiroze-
ně nedokonalá a jen postupem
Času se zdokonaluje Jelikož bez-

mála všichni zástupci jsou tu pří
tomni bez splnomocněníaby něco

určitého vykonali dovolili si po-

dat! jen návrhy
Za Rusíny z Uherska podal

memorandum p Paul J Zátko-vi- č

redaktor amerického ruského

"Věstníku" v Homestead Pa a

zároveři referoval o Malorusech v

Americe Jeho memorandum a

referát byly přijaty
Za Chorvaty podal memoran-

dum dúst p 09kar Šuster ze St

Louis jakož i obšírný a důkladný
referát o amerických Chorvatech-Nat-

měl dr Matěj Pavelič z

Pittsburgu skvělou řeč na vysvět-

lenou podaného memoranda Též

toto memorandum a referát byly

přijaty
Za Poláky podal memorandum

p Stanislav Swaigart z Chicaga
III redaktor "Dziennika Chicago-ského- "

Měl delší a zoamenitou

řeč ve které objasnil postavení

Polsky v Evropě jakož i postave-

ní tužby a pokrok Poláků ame-

rických Jeho resoluce a referát

byly s hlučnou pochvalou přijaty
Na to schůze odročena na druhou

hodinu odpolední
V odpofcdní schůzí podán byl

referát o amerických Slovácích p

Feríančíkemv nímž vylíčil rozvoj

spolkového Života a zároveQ soahy
Slováků v Americe a dále sjezd
učinil následující usnešení:

1 Usnešeno aby nynější úřed-

níci zůstali až do příštího roku

2 Příští sjezd má se odbývat!
v Chicagu jako v nejsilnějšíra

slovanském středisku

3 Ujednáno aby byl poslán

kabelogram jednomu z největšícb

žijících Slovanů nejdoat panu

biskupu Strossmayerovi Tele-

gram zní takto!

Biskup Strossmayer
Djakovo Croatia

Zástupcové slovanského lidu

shromáždění na všeslovaoském a

žurnalistickém sjezdu v St Loui-

sů pozdravují velikého Slavana a

přejí mu dlouhý život ku prospě-

chu všeslovanské idee

Výlohy byly hraženy z dobro

volné sbírky
V konečné schůzi sjezdu přijaty

pak byly následující resoluce:

Navrženo a přijato aby utvoře-

na byla v celých Spojených Stá-

tech "Všeslovanská zádruha"

(sdružení) Tato všeslovanská

zádruha má býti střediskem všech

Slovanu kteří v nl mají dojiti

Za Cechy— Vác Svare Vác

Iliircl Hv Valentin Kohltak

llynrk Dostál
Xa Čechy evropské - Vladimír

Urbáuck át Nir Politiky a

Dalibora a Jan Havlasa aáit

Nár Listů
Za Chorvaty— Kcv Oskar bu

Her Dr Mat Pavelič

Za uherské Uusíny- -P J

Drmůra

Za Hulhary— M l' Sttíanov

Tyto jednotlivé výbory počaly

pracovat!' 8 chutí a nadšením jež

každá vznešená idea dovede v

srdcích pravých mulů vzbudit! a

v následující schůzi po přečteni

protokolu předloženo bylo nej-

prve toto memorandum Českého

výboru:
Memorandum Čechů americ-

kých zastoupených na všeslovan

ském a žurnalistickém sjezdu v

St Louisů Mo ve dnech ao—

23 září 1904
My shromáždění zástupci čes-

kého lidu v Americe a českoame

rické žurnalistiky jako občané

Spojených Států amerických po

žívající neobmezené svobody v

každém směru svéhox národního

vývoje prohlašujeme Že i za oce-

ánem a v nových poměrech zů-

stáváme nerozdílnou částí národa

českého a že jeho snahy jsou sna-

hami našimi jího utrpení naším

utrpením
Za státoprávními zákonem a

panovníkem zaručenými požadav-

ky národa českého stojíme i my a

každá křivda jež se ptrany vládní

stihne lid náš a dolehne k nám za

mof e rozbouří i zde veřejné mí-

nění

Protestujeme proti snahám od

věkých nepíátcl národa českého

jimiž hledí již po tisíc let roztrhat!

po stránce politické i církevní

nedělitelnost zemí koruny české

My američtí Čechové se vší roz-

hodností žádáme aby národu če-

skému poskytnuta byla plná svo

boda a takové právo v příčině

kulturního vývoje jaké se těší

spoluobčané jejich Němci

Právo národa českého za dru-

hou universitu na Moravě jest
odůvodněno nejen naléhavou po-

třebou a vzdělaností lidu českého

nýbrž í zákonem poplatností
množstvím a významem českého

lidu jednáním vlády vůči Něm

cům i dějinami českého národa

Paragraf 19 státních základních

zákonů jenž zaručuje všem náro

dům v říši rakouské rovné a nepo

rušitclné právo vzdělávat! se a

pěstovat! svou národnost í řeč

jest až dosud v Rakousko Uher-

sku v platnosti a my shromáždě-

ní Čechové a Slované dožadujeme
se pouze jeho plnění Má li 9

milionů Němců 5 universit a 4

techniky má míti 6# milionů

silný národ český nejméné 3 uni-

versity a 3 techniky

Jako pro universitu tak také

pro střední školy učitelské óita-v-

i obecné Školy žádáme aby

plněn byl zák!adoízákon státní

Návrhy

1 Doporučujeme zřízení slo-

vanského emigračního domu v

New Yorku po případě i v Bal-

timore a v jiných přístavních mě-

stech
a Doporučujeme aby o finan-

ce staralo se všeslovanské sdruže-

ní a nově utvořená slovanská zá-dru-

— Povinností správy
onoho emigračního domu by bylo

poskytovali íníormace a všestran-

né pomoci přistěhovalcům slovan-

ským
3 Doporučujeme dále aby při

každém všeslovaoském sdružení

zřízena byla vystěhovalecká na

4 Doporučujeme aby zřízena

byla kde to možné a příhodné

informační kancelář pro navázání

styků slovanských firem evrop

že to nebude nic jiného než osob-

ní a náboženská agitace ale zmý-

lili se neboť jedenkaždý zástup
ce překypoval nadšením a horli- -

IToiIkphii vcin Kotnotir r„ lajnniniK r j
I'nvl()íkiiri7 Oanton 8t Uak Frsnt Ilo
ráíok Mi {'loanaot A to ponl Fr Hantul:

Č Y v Nové Praze Mlnn
odbiv' své schfiie kafdou 4 nodíll v mřulcl
Plciiseda Vc Křlta raftoped Jun V Ko-hn- it

úfotnlk Ant F Vrtl' taj MaiíJ V

HHÍtíf pokladník Volt J Chalupský prfi-vo(i- fí

Frant M Korbel vnitřní stráž Jan
Kratochvil venkovní atrií VAo Pykal dů-

věrník Fr PoinlJ

J A Komenský ř VI T Hayword
Minnesota

odbývá tvá chfizu 1 nodCll v milici Pfodi
Fr Říetnk AUHtln Mlnn ItU No 2 mlRto-pf- d

Mat Hone taj Karel Funfar Glen-vll- le

Mlnn účelnlk Alljort FaoovBkf Qlen-vlil- o

Mlnn i poklad Václav gredl davirník
Joief 1'levka

Karel Veliký ř Til v Nortf lřebonl
Minnesota

odbývá ivé(achftze každou 8 nedfill vmSafct
ťfeílaeda Jan Klaln Montirom jryftlnnHK
Noi mlstoprfidsVoJtích UhlířMontKornery
MlnuJtU No a tajemník Václav A Edel
Kllkennoy Mlnn UK No li dAetník Jan
Podojil ttllkonnoy Mlnn Híí No U pokl
Jan Noska KUkonney Mlnn Ult No I

Č YIII Rovnost Owatonna Mlnn
odbývá vé ichfize kaidou S nedfill v mísící t
ÍHdnu

hodinu odpolT (nl Č H P B Predda
tníatopreda Leopold Důlek)

tajomtiík Jno O FIlior( úíetník Frťechekj
pokladník Adolf Horák

Spolek é IX v Fine CItr Minnesota
odbývá tré schfize každou 2 neděli r mísící v
lbododp Předseda Jan fitochl místopínd
Jan Kárta taJem Vyr Kuhm úietník Anton
1'n'ok poklart Vánlav Karas prftvodíf Tom
Buill vnitřní Btrií Jos Proeháaka rcakovnJ
ttráiMaiíJ ťrocbáska Mne (Jity Mlnn

Karel Havlíček Uorovský í IY

MInncapoIls Mlnn

odbývá svá schůze každou 1 nedfill ▼ mísící
síni C 'Sil coroer ot Washlnston &Cedarave
Ho Předseda A ndro Jnrlk taj Petr Straka
WU- -i Ht Ho fiíetník Adolf Kjubítíok Vizi
Washington ave pokladník Jan štráfelda
dlí Ontario Stroot So Kast

Č X Čeclioslornn t Ollrla Mlnn

Odbývá tvé ech fie druhou nodíll t mísící
Předseda Ant Koček místopředseda John
llrtek tajemník Kur"! HubAk dfietnik
Hed Uoíck pokladník Karel Kohn

Čechle ě XI v 80 Omaha Neb

Odbývá schfisH knídý druhý Čtvrtek v mřsí-o- l
o osm hodin večer r síni Fr Laltnera Před

soda Jan Červený 20 a Q místopř Fr Lalt-n- er

tajemník a áCetuík Adoll Zexulák ttb
North ÍIO ul pokl J Vocáses SI & 8 Ht

Číslo XII tli rn dím t Kacine Wla

odbývá ivé schuio kaidou třetí sobotu v mí-

sící v 7 hodin veíer Předseda Kur Čáslavský
WM N Oeneva st uilstopřotis Jos Petrííílka
IWSN Ueneva t{ taj a rtíet Jos Jlavllna

N Oeneva st ( pokladník Víc Janota
Ifiia Albert Bt

ČíhIo XIII Cvnkj Lerv Scnforth Hed- -

wood Co Mlnn
odbývá sclifne každou druhou nedfill vnl l
Předseda Karel Iloulek Vesta Mlnn ! místo-nřo- ds

Václav Pistulku ttaaťorth Mlnnt taj
Ilenry Jedllíka Vesta Mlnn díutnik Ant
Kotvul Vesta Mina pokladník Jan Kotval
Vestu Mlnn

Číslo XIT Ladlmír Klácel
V Tnscohla VTI

odbývá schfire kaidou druhou nedílt v mísící
Předseda Albert Kufia 'Jos Soukup místo-před- s

tajemník Vác Humack Jos Havel
úiutuik us Kruhuloo pokladník

Jan Hus 6 XV Hopklns Mlnn
odbývá svá solifiso kadý druhý pAtek vSh
veíer r Anderson Hall Předs Jan Bhonka
Hox 1UI uilstopředs Jos Btípánok taj Jos
Meyda Hox iH Hopklns Mlnn úíutnlkjan
Červený pokladník Frank Křii

Ncbraska ě XVI T Omaha Keb

odbývá svá schAzekaZdá první dterý r mfislol
v siní pJ W llrooha předs J W Hroch
tajsmnlk a Hutník Jakub Mareš 14J0 So 13

Ht„ pokladník Karel Mareá H E cor 5th
and Williams Bt

ČímIo XVIII Dratřl Severu

j Prywood WU

svolili sl následující dřadnlkyi předseda Jan
Plller místopředseda Frank Klnkor taj
Josef Fuchs BÍet Knbumil Josifek pokl
lom Kyselko prbvodíl Jan Hvoma vnitřní
stráH Jos Jostfek venkovní stráJÍ ň típán
Najbrt poíetnl výbor Váo Novák Josef
VlHSník Jan Forman Bch&se se Odbývají
kaidou druhou nedfill v mísící

val by zdárné základy položeny

byly ku VSetlovantki Zádruu

abychom se mohli poznati vzá-

jemně se podporovat! a co jeden
šik se postaviti prot! nespravedli-

vým útokům ciziny Veliké věcí

sjezd nevykonal ale z malého

počátku při poctivé práci se vy-

víjí veliké věcí

NaŠ! prácí může čtenář posou-

dit! nejlépe sám z programu na

němž jsme se usnesli Základ

jest položen avšak ještě mnoho

práce jest zapotřebí aby veškeré

Slovanstvo ve Spojených Státech

združeno bylo v jednu mocnou

organisací Nuž tedy pračujme

jedenkaždý na rolí matky Slavie—

pracujme upřímně a nezištně a

Slovanstvu pak dostane se lepšího
uznání u cizinců a vzájemnost ta

nám bude všem ku prospěchu
í-- S _ - i i :!i _íl„ nU

čího výboru VŠeslovanského a

žurnalistického sjezdu p Hynek
Dostál rcd stloniakého 'Hlasu'

v krátkéač vzletné řeči objasnil
účel schůze a poukázal na nutnost

slovanského združeoí načež před-

stavil fečníka rev Karla Bléhu

jenž krásnou řečí překypující du-

chem slovanským uvítal delegáty

sjezdu a hosty ďo města St Louisů

zavítavší Po skončení řeči této

přikročeno k --volbě prozatímného

úřadnictva a zvoleni byl! Hynek
Dostál prozatímní předseda a J

A Ferienčik Slovák tajemník

Výkonný výbor sestaven z násle-

dujících čtenů jednotlivých národ-

ností:

Za Slováky— J A Ferienčik

1 an KnXttálf

ABSTRAKTY
—VYHOTOVUJE -

17th and Farnam Patterson Iilk

Louis Bořka

český právoík a veřejný notář

043 N Y Liře Itldř Omaha

V úřadovno pouze odpoledne od 9 do 6 bod

Kdo by potřeboval radu neb cástupce v

právních táleMtostach notářtKou práci ab-

strakt aneb se chtěl přesvídclt má-- ll dobrý
zápis na majítek ať se na nfj dlivfirou
obrátí Odporutujcme Jej viem krajanům
kttří právní pomool potřebuji 82—

Zeptejte i nafi u tohoto listu Tel 1339
- Za Malor usy— Viktor Hladík


