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SLOVENSKÉ NOVINY 
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of Slovak people in Am*rie» 
Fjfeiiifted «v*ryPri<liy by' 

YOUNGSTOWM SLOVAK NEWS PUBL. CO. 
WXk, Xditor 

Mika trim, Contributing íditw. k. 1*1. "Slav, výotodu" p«i 
West iShU|1I Äíett, YoVDgfWWA, ., • d r. fíodža vyšlo Víl s* Q pôtľcbách 

Východného SloVenäka takto-. 
Medzi našimi vnútropolitický 

mi nedostatkami najciteľnejšie 
;bije do očí nésriadenosť ľudové
ho kšolstva. I v poslaneckej svo
jej reči na sneme poukázal som 
na to, že menovite východné Slo
vensko naliehavé vyžaduje v škol
skom ohľade mimoriadnej pécli-
vosti vlády. i < 

X« východe ináíae Ä« 250 škôl, 
ktoré nevyhovujú, bud'to pre ne
dostatočnú odbornú a národnú 
kvalifikáciu učiteľov, alebo jedno 
ducho preto, že sú školské budovy 
nie-li rozrúcaqé, tak predsa ešte v 
príšernom neporiadku. 

m , Musíme stavať školy! Školy, 
Boli sme svedkami nasledovnej príhody t ,i»ty Šlo- Ak()ly a /ase ákoly, Nedostatoč-

Vák % YoUttffstfnrmi okľdil slovenské "Spolky Ä vstúpil do ných, alebo nespoľahlivých učite-
jedneho anglického tn v moste. Bol už členom vyše roka. ľov treba nahradiť osvedčený-
ked' utratiaa tu roboti), odišiel do Clevelandu. Tam ínie- miSlovákmi, ktorých si v uči-

S t ^ i - o l w t y  z a d o v á ž i l  s i  ^ i o l - o b u .  P o  d e s i a t i c h  t ý ž d ň o c h ,  j  ̂ ^ " „ e T v t a u "  
teľné, aby platy učiteľov a pen
zie našich penzistov bolo zabez-

YOUNGSTOWNSKÉ SLÔVÉNSKÉ NOVINY 
Vychádzajú každý piatok. / . , 
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ttôtfíní Ktorú irnždaraia a s povi 
uverejnime. Takými správami sú t smrť v rodi&e, áéšt'a 
stié, oheň, krstiny, svadba, zábava spolku, osádné zprávy, 
robotné pomery atd\ _ ' /i> 
t , .  -  - f - :  -  M d « k c i »  f t i ŕ ý d f t r a t e ľ i  

Youngstownských Slovenských Novín, 

fLOVÁÄ MÁ PRISLÚCHAŤ DO SLOVENSKÉHO 
V. SPOLKU. 

stojnosti učiteľského stavu. 
Mimoriadnu pozornosť musime 

venovať nášníu dorftÄtu na stred
ných školách., 

T ja sám sa s nadšením ujímam 
košického internátu. 

Košický internát je nielen ve-

sievediae \>ímt' anglicky, odvážil sa na slovenský list, v 
ktormn si žiadal od drahých bratov podporu v chorobe. No 
V anjrliekom spolku neznal nikto slovensky, preto jeho pečené v takej výške, ktorá zod-
ipřosba o podporu ležala medzi '' nevybavenými záleži- i>0Ví,dá dôležitému poslaniu a dô-
'  .  #  L '  #  >1 ;  » 0 •  t  , y i ,  1  •  nnUól  'ctróhri  <i+o\rn 
tost'ami * Majiuvistu- povinnost, sišh sme sa so sekte-
t árom spolku, ktorý doznajúc sa, že yienie, slovensky, po
žiadal nás o precitanie listu a preloženie jeho obsahu do 
angličtiny. Nevieme, co ďalej bolo. Nemohli sme sa ďa
lej miešať do kraj a no vej prosby, lebo sme neboli požia
daní od neho, aby sme mu pomohli dostat' podporu. 

Týmto článkom chceme našim Slovákom, ktorí ne-
naajú radi svojské spolky, -ale utekajú do anglických, ba 
ešte aj iných svádzajú do nich, poukázať ua to, že ^tko 
ich veci stoja, keď náhodou dostanú sa <lo položenia, ako í M#rlil)ské «x4r#dme Noviny» 
spomenutý krajan. L)o tých čias sú dobrými, dokýni platia dostaly tieto, o niektorých vojen-
a dokým sú zdraví. Na to im netreba znalosť angličtiny, jakých osobách smutné a polioršli-
Keď ale nárokujú si dajakú podporu, tll ich žiadosť od- |vé svedectvo vydávajúce riadky, 
ložia do nevvbavenvch záležitostí, lebo krajanovej žiado- j ktor>'ch pôvodca (učitel) zaruěu-
., ^ • je pravdivosť každého slova: stí nerozumení. J -i . * - r h Ako vieme, 24. okt. t, r. prekva-
' . Pripusťmerfe» teft gpolok krajanovi vv^latil jeho pod? j pi]a nás 5iastočná mobilizácia, na-

pmn po našom vysvetlení ol)sahu listu. Ale čo bv sa bolo i riadená pánom tpräzidentom |r<--

cou Košíc a východného Sloven
ska, ale veôou všenárodnou. Vy
chováva sa v ňom 715 sloven
ských roľníckych synov a práve 
v tomto je jeho obrovský význam 
lebo konečne dá východnému Slo
vensku tú národnú inteligenciu, 
ktorej východ dosiaľ „nemal a 
mať nemohol. Najlepšia národná 
inteligencia pochádza zo sedliac
kych chalúp. Treba len ľutovať, 
že sa správa internátu obrátila o 
štátnu podporu ôž ter»z, keď je 
rozpočet už hotový a nepripúšťa 
nových výloh, takže s minist. škol 
stva budeme museť hľadať po
ložky už len výpomoené. 

C'O sa týka vysokého školstva, 
trvám na starom návrhu, aby Ko
šice dostaly techniku. Myslím, že 
štátny rozpočet na r. 1923 bude 
už s týmto našim požiadavkom 
počítať. Taktiež budú Košice po
trebovať istý druh vysokej školy 
pre politickú správu. Možno, že 
to budú predbežne len zdokonale
né kursy notárske, možno, že do
spejeme až k právnickej akade
mii. . * " 

Na každý pád' *í aiW východ
né Slovensko vychovať svoju in
teligenciu, zo svojich domácich 
ľudí. Náš sedliacky národ na vý
chode je dosť zdravý na to, abv 
dobrá škola z jélio nadaných sy
nov vychovala fcehopnú a spoľah
livú národnú inteligenciu. 

EPIZODKY Z ČIAS DEMOBHJZÁGIB. 

Maxi" a "vůl" povedomému ttovákorí. 

Na druhý tieň popoludní šli sme 
na lekársku prehliadku. Ja — a-
ko obyčajne áj tam som sa hlá
sil "tu sotá." Pán šéflekár (hr. 
Ôritt pozrel na mňa, akoby ma 
bol chcel zniesť s povrchu zeme. 
hovoriac: "Co, vy neznáte, jak se 
třeba híášiť? Vj^ ste desátník? Vy 
ste vW a ten, kdo vám dtil tu hod-

stalo, kebv sme sa náhodou mv neboli natrafili, a keby, ;publiky. Medzi vojopovinnými bolj»ost, to byl jeste větší vůl! Nuž 
- - - - -  -  - -  s o m  i  j a .  S i e l  s o m  s  n a d š e n í m  a H|ei sa takto pestuje cesko-sloven-náhodou, sekretár toho spolku bol lení trochu nedbanli 

4VejšH Bola by jeho prosba ležala kto vie do kedy medzi 
nevylraveuýmv <ä gmáejpm niedai zabuduutýuii j^leäito-
sťaini. 

Nuž toto je nie riadne postaranie sa o svoju rodinku, 
ani o seba. Slovák má miesto len v slovenskom spolku. 
Tie sú tak dobré, ako anglické, ba ešte lepšie. Len odro-
dilee op&šťa slovenský spolok alebo ten, ktorý už bol čle
nom vo všetkých slovenských spolkoch, zanechajúc za se-
foou v každom dlžobu. 

* V Yountfstowne máme toľko slovenských spolkov, že 

najväčšou oduševnenosťou, ako^ká vzájomnosť? Ci to môže po-
dobrý Slovák hájiť si svoju ťaž
ko osvobodenú domovinu česko
slovenskú. Hol som medzi prvými, 
ktorí sa hlásili pri náhradných prá 
poroch, hotový súc v každom mo
mente obetovať'oltári xiároda 
svoj život. = 

Prijali nás všade srdečnými a 
vrelými slovami, čo slúžilo ozaj 
len upevneniu predsavzatia náš
ho, budiac v nás najväčšiu odda
nosť oproti našim predstaveným. 

v nWi možno yrelxrať do sýtosti. Kto elice vysokú.povcdom), si bol jedeukaždý, že 
startnň podporu, vstúpi do spolkov väčších organizácií, | boj, na ktorý sa chystáme, je boj 
kto chce len podporu v chorobe a na Výdavky pohrabné.1 spravedlivý. 
vstúpi do tunajšieho v nemoci podporujúceho spolku Ta- j No, ku pravej vojne nedošlo. Zo 
tra. alebo do spolku Tatra na Hascltone. Kto chce dostá- ista,i sme teda každí 10 *voj°m 

vať dve podpory v chorobe, a pritom nechce moc platiť, 
vstúpi do spolku veľkej slovenskej organizácie a okrem 
toho ešte do jedného z tu spomenutých. Kto chce prevá
dzať telocvik, vstúpi medzi národných alebo katolíckych 
Hokolor. Všade je vítaný. Všade má svoje slovo. Y ang
lickom spolku mnsí čušať, lebo nevie reč. A keď sa pre
dsa ozve, jeho drahí spolubratia sa vysmejú jeho anglič
tine so slovenským prízvukom. 

NEMÁME KALENDÁRE TOHTO ROKU. 

zadelení po deň demobilizácie. Ja 
som bol zadelený do 6. poľnej ro
ty pešieho pluku č.-s. č. 557. Zpr
vu v Košiciach, pozdejšie v Le
voči. Prišiel deň, keď demobilizo
val i môj ročník. Šli sme teda ku 
náhradnému práporu do Novej 
Vsi. Každý bol spokojný, v pove
domí, že povinnosť svoju vyko
nal. Tešili sme sa, že o krátky &a« 
budeme môcť vrátiť sa zas ku 
svojim občianskym povinnostiam, 
najmä ja, ktorý povolaný som vy
chovávať a vyučovať mne sve-
renú mládež, ponáhľal som sa, a-
bv som vynahradil zameškané. 

Ale v Novej Vsi miesto vrelého 
privítania^ miesto srdečitých slov, 
dostalo sa nám mťzkých, oplzlých, 
náš slovenský eit hĺboko uráža
júcich slov, menovite od p. velite
ľa II. náhradnej roty, nadporu
číka BA&rakft. Vyhrážal nám tre-

. ' Následkom tohof že náš redaktor vrátil m sso Hloven-
ska hm päť týždňami pred Novým rokom, neboli sme 
vstave vvdatn kalendár tohto roku pre našich et. predpla
titeľov. Namieste toho vydáme budúcne kalendár s Jro-
hatším obsahom než minulého roku, ktorý bude dávaný 
zdarma všetkým skutočným predplatiteľom. 
\ Súčasne prosíme tých ct. předplatitel 'ov, ktorí bývajú 

ýo*» z Youngstmvmi, East Youngstownu a Rtruthers, aby 
m nesťažovali iM^stať svoje predplatky poštou, lebo náš stom, jestli sa opovážime inakšie 
agent nebude ich môeť osobne navštívit* ako pre väčšiu!hlásiť sa ako: Ja, ktorý 
vzdialenosť, tak aj pre náhodu, že bv ich#j tak nenašiel mlloval vždy poriadok, vedel 
j v m ' • * i i • * . > - som sa podriadiť svojim predstu-ooma, eo ie s velTíyim wdavkami spoiene. , , o<; i- n * ^ " 1 *' jvenym, vedel som sa disciplmo-

Jestli by sa rútaiel niekto z predplatiteľov vo vzdia- vať, šiel som, ako sa patrí, pýtať 
teaejsích mestách, ktorí by sa podujali prevziať agentúru | si dovolenie, aby som si mohol do-
lÄŠich novín< prosíme o příhlasy, aby sme im mohli vy- občianske šaty. Bez toho, že 

•.wpttŕieaíe podBucBky a portiť potrebné ^istenky. ; 
• Tak Mt» )iNHM rsetkrch ft eit«teľov. abv keď r^ť. To je, hľa, kousoU-

'fejt' Iwftwdřátej oenálttíť, périaMidáeia ěCTko-rfovenských pomeror. 

vedať vzdelaný élovek, dobrý 
f'ech ?... Pof-hybtijcm.' Naša repub
lika je ''česko-slovenská" a nie 
"česká". 6i teda slovenská reč 
nie je úradnou rečou? Ci sloven
čina nemá byť tak uctená, ako 
práve čeština? 6i aj teraz náai bu
dú zakazovať, aby sme sa vyja
drovali slovensky? Ja, ako dobrý 
Slovák, člen telocvičnej jednoty 
''Sokol", viem pochopiť, že všetci 
C'esi sú nie takí. Ale iste sa najdú 
veľmi mnohí, ktorí po podobných 
zkúsenostiach nikdy sa dobre^ne-
zmienia o českom národe, vždy ho 
budú len preklínať; pre takých 
panákov trpí potom c^Jý český 
národ. Tí páni nech si uvedomia, 
že Slováci sú povedomí ľudia. 

Prosím a upozorňujem kompe
tentné kruhy, aby sa postaraly o 
znemožnenie takýchto činov, lebo 
takýmto spôsobom seje sa najväč
šia jienávisť proti národu české-

:-£Xršš • Itezervista 

nžstrašme deti mátohami. 

Kajtitôlie, 
ši« ni výfcofiá oh* 
tlálHt ce»tov»éBľfty. si u n4-
Šlio sástapMt vo tata* rt«st«u 

WUMm ai. jafli. 
U. třieja $Í85, 1 lil. trifl* H03.Í0 

Táx $5.00. 
"Via Cherbourg 

SAXOBIA 
AQUITANIA 7. Tebr. 

Mnohí ľtuliä majú vo zvyku 
strašiť svoje alébo aj cudzie <5eti 
vyprávaním hrozných rozprávok o 
strašiakoch a mátohách. Teraz 
však svet začína nahliadať, že 
toto nie je potrebné ku výchove 
dietok a že strašenie malých detí 
môže mať niekedy veľmi zlé ná
sledky. 

Isté malé dievčatko bolo tali li
st rašené rozprávkami o " bubá-
kech", že následkom toho ztrati
lo rozum a lekári sa vzdali nádeje 
na jeho vyliečenie. Priateľ rodi
ny rozprával préd dievčatkom 
niekoľko . hlúpvch rOzpij^vok o 
niátoháeh a potom ínu povedal, žé 
mátohy chodia po tme škrtiť ľu
dí a, prídu aj pre ňu ked' bude 
spať. Dievča s» tak naľakalo, že 
omdlelo. Keď prišlo k sebe, bálo 

Toto je len príklad, čo môže z% 
pričiniť'tento Hlúpy starý zvyk. 
Starší ľudia nemajú poňatia, a-
ký účinok majú takéto rozprávky 
na nevyvinutú, všetkým dojmom 
prístupnú myseľ dieťaťa. Ta
kých vecí, ako mátohy na sveté 
niet, tak prečo strašiť nimi deti? 
Rozprávajte im radšie veci, ktoré 
im budú osožné v pozdejšom ži
vote. Dokážte im, že v tme nečí-
hajú žiadne mátohy, a že tmy sa 
netreba báť, ale že je ona požeh
naním, poneváč svojou tichosťou 
umožňuje ľuďom pokojný spá
nek a odpočinok. V-

6. 

POĎAKOVANIE 
od ttarkušovfekého p., íarára 2a 

IliioAary na markaioviký 
kostol. 

Marktišovcer, dňa 9. dec. 1921. 
Pán Valeni Hatala - Tohoto týž
dňa obdržal som od vás 5,000 ko
rún, ktorý obnos ste tni aáslali 
skrz Youngsotwn State bank čo 
milodar od amerických krajanov 
ňa náš chrám Boží. Za milodary 
tieto prijmite najvrúcnejšie vďa
ky tak so strany mojej, ako aj so 
strany našich spoluobčanov. La
skavý Ježiš, ktorý nenechá ani ha
liera bez odplaty, nech bu4® v^ni 

Ätedrým aaplatiteľom! 
Naše hmotné pomery sa zhorši 

ty. Väčšia polovica Obyvateľov 
vyhľadáva si svoj každodenný 
chlieb v želéžných baniach, 8 te
raz roztocké a bitňanské bane eel-
kom zastavily prácu. V Koterba-
iluľmajú tiež zastaviť prácu. Na
še kovy nemajú odbyt, lebo wemô-i 
m konkurovať s cudzozemskom. 
A potom dane a tarify sú tak vy* 
Hoké. že ani bohatá koterbachská 
spoločnosť nie je vstave vyrábať 
ďalej. Len Pán Boh zi^á, ako tó 
Uho bude trvať? Gazdom roľní
kom neide tiež lepšie, krém ohrom 

datlí rek viru jú bež přestá
ná ! ' * 

Pred troma rokami požiar zni
čil väčšiu čiastku Markušoviee, 
kedy i škola zhorela. Prosili sme 
štátnu pôžičku pre pohorelcov bez 
úrokov. Tri prosby u župana sa 

un ztratily, a tak z pohorelcov1 

msaváď len štyria sa mohli zno
vu vystavit*. 

Keď vám ešte raz tie najvrelcj-
te vďaky vyslovujem za vaše mi

lodary, so srdečným pozdravom 
ru«4ím sa vám vrele oddaný 

Matúš řajdušat,1 
• f 

dekan-farai 

UCHA rAKKA 
45 akrov dobrej zeme, pri dUié-jeoéj 

coste n železničnej stanici., kostoly, 
Škola a obchcxly, a tel^íon pri 
dverách 6 izbový dom, maät«l a iné' 
budovy v dobrom stave, moc doWej 
vody, cena len $4,750, s miernon hotd-
vmt 'on pri kúpe. Teraz dávajte poaox: 
Ak je táto farma predaná hnod', dáme 
vám zdarma za cenu pár mladých koni 
äíry a voz, koé a Síry, krava, teľa, 4 
svine, 40 kár asi 10 ton sena, hodne < 
kuHur^ce a 'kcjpu, zrno v zemi, tiež men 
Sie nastřojel Keď pozeráte lačnotu, t» 
je. Hláste M u Lra C. Park, 606 Home 
Savings ^ ud Le»n • Bldg., Voaagatown, 
Ohio. (a 4) 

tů VASE WETA 
SPI DOBRE ! 

ípokojsý, odpočinok posky-
lujÉSf spánok je znakom, ča 
Vaše tfteťa je zdravé a dobre 
trnsmi ^ k: / 

Jestli je nepokojné a mnoho 
p!ače, pravdepodobné jc, že 

mlieko ktoré, dávate dieťaťu, nie je sdravé pre 
: o:*ho.- - " y 

Htt U nemôžete pridájať v««e dieťa, sptolm|te 

,r- BAOLE branci 
(CWOEKSED y:^K) ^ * 

<***»& iltóf, pripfattr ÉÍ 
dajúd pokrm, ktorý vy vype6toval.t4£ícp 

®aéírÍ9KžW,-^s' na mohutný á 

Vystrihnite a pořlito t»*to ah'.ášku Bor
den Company v New Yorkrf, a díwtiiie* 
te poučenie v slovenskej reči, ktoré váau 
]>ovie, ako ho timte uživař, aj pekdv 
knižočku pre dietky. 

<Utt 

SAVINGS & 
TRIST CO. 

V YOUNGSTOWN - * - - OHIO 

Po Novoročný Veľký 

VÝPREDAJ! 

NA PREDAJ VÁ&ADIE do šty
roch izieb lacno. Htóste sa v & 

544 Harmon Ave., na Lansingville 
FAEMY! FABMY! FARMY! 

Akejkoľvek vel'kQ»ti. kdekoľvek od 
.") do 30 míľ o«l Youngstownu. My s» 
ípeciáli/njeme vo farmách á predmest
ských majetkoch a vždy máme dobrý 
výber v zeleninových, mliekárskych, 
drôbežných alebo dobytkových far* 
Wách. Môžeme ,clat' dobré podmienky 
môžeme zameniť niektoré za mestské 
majetky. Pozrite si náš soznam prv »ež 
kúpite. Hláste sa u Taylof It B^kkot-
der, 620 Home Swings ttná Loan Bldg. 
Hate 7198, Auto. 4227. -

V 
lacnejšie môžete si 

zaobstarať vaše 
potraviny 

— Předplaťte Youstfstewnské 
sa každej tiene. Ztratil© votuui i j Slovenské Noviaiy svojim BÚlým 
reč a neskoršie i zrak; ' 1 í na Slovenska. " "* 

-  f%rt-  - 'ľ 

% 

K v ' t' 

- ss v 

Aim , ^ 
Pohrabníeky Závod , 

t 
ťiMiernych bieíi^ ^ f' 

-  • / -  r . ,  ' •  •  •  
Aiiibulaíiee aj invalid kary "• , 

Ä7fť WíIäoh Avenue. \ Bast Youngstol»Ä p. 
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