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Mai lapszámunkban egy iga* 
zin szenzációs híradást találhat 
az olvasó az amerikai horvátok 
bátor megmozdulásáról. Arról 
számol be a hir, hogy 250,000 
amerikai horvát megelégelte azt 
a rabszolgasorsot, melyben óha-
zai testvérei már tizenöt éve 
nyomorognak a szerbek barbár 
uralma alatt s az Egyesült Álla
mok elnökéhez s a Népszövet
séghez fordul orvoslásért. De 
nemcsak hogy megelégelték test
véreik sanyargatását, hanem hat 
tartós megmozdulásuk által tesz
itek is valami nagyon komoly és mondhatja, hogy nyertünk, 
elhatároló lépést arra, hogy szü-J Megnyertük a választást, inert 

1 óhazájukon és nyomorgatott j a magyarok által majdnem egy 

testvéreiken segítsenek. | hangulag* pártolt városi önkor-

YOUNGSTOWN FÜGGETLENSÉGÉT 
MEGVÉDTÉK KEDDEN X BEVÁNDORLÓK 
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A Csarter és annak módosításai nyertek. Kirwant 
győzelemre segítették a magyarok a 4-ik kerületben. — 
Hoffman és Beckenb|ic]iot újra megválasztották. — 

Wickham is nyert. — A magyarok jól szavaztak. 
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' Minket ez a híradás ig^n kö-
zelról érdekel. Közelröl pedig 
•célt, mert hiszen mi, magya
rok ezer esztendőn keresztül él
tünk testvéri közösségben a hor
vátokkal. Közös államformánk, 
közös királyunk és közös vámte
rületünk volt. Az ezer esztendő 
alatt, ha volt is közöttünk némi 
ell?ntétp ez leginkább csak azóta 
élesedett ki egyszer-másszor, 

.mióta a Habsburg uralkodók ke
rültek országaink trónjára, ők 
értettek ahoz, hogy a monarchia 
népeit egymás ellen hangolják, 
ha éppen érdekeik ugy kívánták. 
"Divide et impera", különítsd el 
őket és uralkodj felettük,: ez volt 
mindig a Habsburgok uralkodói 
elve, melynek nyomán hol egyik, 
hol másik nemzetiséget használ
ták ki a többiek p legtöbbször a 
xpagyarok ellen. • : 

' Ez a veszedeftriés Habsbttrg-
«|v eredményezte végső követ* 

mánvzat, ezen a választáson a 
youngstowni polgárok légfonío-
sabb ügye. nyert. 

A győzelemben természetesen 
nagy része volt az idegen szár
mazásit polgárságnak, amely niéjir 
soha ennyire együtt nem siava-
zott. mint most. 

A magyarok, a tótok és a z 
olaszok 90 százaléksf az önkor
mányzat mellett szavazott és in
telligensen a módosításokat is 
pártolta. 

Magyar szempontból sokát ér 
Kirwan, negyedik kerületi váro
si tanácsos győzelme is. mert 
őt is csaknem egyhangúlag pár
tolta az ezernyi magyar szárma
zású polgárság a West Sideon. 
Kirvvan sokat tett a magyar
ságért és ha más okért nem is, 
de már csupa hálából is meg
érdemelte a magyarság szava-
zatát 

, MM #r elöfe vártuk Brff-
k«n^T,y«ben « monarchU M-man és Beckenbach bírák újból 
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ÖTVENEZER AMERIKAI HORVÁT FOGKrLENSÉGI MEMORA 
ELNÖKÉHEZ, A NÉPSZÖVETSáÉÉS A 
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bomlását. Nem lrfietett együtt 
l^iaradni eg^ olyan birodalom. 

mélynek ural
kodói a mondva csinált ellenté
tek időnkénti kiélesitésében vél* 
<ík nse|^alálai uralmuk biztosí
tékát. A horvátok tehát elsza
kadtak tőlünk az első adott al
kalommal, amikor ezt me^téhet-
ték. Hogy aztán ebből az elsza
kadásból mi származott, hogy a 
szerbekkel való szoros kapcso
lat mit hozott számukra, annak 

' kiáltó bizonyítéka mostani me-
. «*oranduntygpt> 
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**r* Amikor éri-ől megemlékezünk, 
nem azért tesszük, hogy a horvá
tok Szerbiától való elszakadási 
törekvéséből a hozzánk,. magya
rokhoz való visszavágyódásukat 
n^agyarázzuk ki. Erről a vágyó-

, dásról a memorandumban nincs 
is kimondottan említés téve. 
Minket más szempontok vezet

őnek, Első $zek között annak 
,rnegállapitása, hogy a párisi bé
keszerződések ellen — e memo
randum bizonysága szerint — 

muk ott van á memorandumban. 
Ivedig ők sokkal kevesebbét* van 
nak, mint mi, amerikai magya
rok. Szomom bevallani, hogy 
ezen a téren mégis sokkal előbb
re vannak nálunk. Pedig Ők nem 
is veszítettek a "békében" any-
nyit, mint mf veszítettünk s ne
kik megközelítőleg sincs annyi 
intézményük mint szétszórtan ne
künk. De amijük van, az im
ponáló. Mint ahogyan imponáló 
az a mód is, mely testvéreiknek 
a szerb iga alól való felszabadí
tása érdekében ezt a bátor me
morandumot az ülletékes helyek
re eljuttatta. 

Nem tudjuk, és# í&Étmemo
randumuk sorsa. Nem tudjuk, mi 
lesz a harcuk vége. De azt érez
zük, hogy valami nagyon komoly 
lépést .tettek abban az irányban, 
melyben nekünk, magyaroknak 
is haladnunk k?U, ha a trianoni 
"béke" átkától fel akarjuk sza
badítani magunkat s elnyomatás 
alatt élő magyar testvéreinket. 

Emberként és magyarként 
ma már nem á háború előtti megértéssel és rokonszenvvel 
nagy egységeket alkotó németek (kell néznünk a horvát nép él?t-
és magyarok, hanem a két nagy, halál harcát a terrorral dolgozó 

nyertek. Sajnáljuk, hogy nem 

birodalom "igája alól felszabadí
tott' kis nemzetek, a tótok, ru-
thének és horvátok harcolnak a 

szerbekkel szemben. Ez nem 
csak az ő harcuk, ez a mi har
cunk is, mint minden népé, me

legélesebben. A másik pedig, a lyet igazságtalanul megaláztak s 
mely bennünket, mint amerikai megsemmisíteni akarnak. Ennek 
magyarokat egészen közelröl 
érint, az a körülmény, hogy itt 
ef*y éppen olyan bevándorolt-
közösség megmozdulásáról van 
fczó, mint amilyen közösséget 
mi, magyarok is alkotunk, 
i Érdemes az ő társadalmi él$-
,lekről egyet-mást megtudni. 
Ezek között azt, hogy van ne
kik egy olyan hatalmas alaku
latuk, mely egymagában 50—> 
60 ezer horyátot vall tagjának. 
Ez az alakulat, a maga céljainak 
flérése érdekében nem havi, nem 
félhavi, neili is heti, de NAPI
LAPOT ad ki sok-sok ezer pél-
dánybeh horvát és angol nyel
ven. Papjaik, mint egy ember, 
azonosítják magukat népük tö-

a testvéri rokonszenvnek őszin
teségét egyáltalán nem befolyá
solja az, hogy a memorandum 
minden magyar kapcsolat nélkü
li, teljesen, önálló, és független 
Horvátországot követel. Mi 
ugyan szentül hisszük, hogy 
mind a k^t népnek, a magyarnak 
és a horvátnak egyaránt, csak 
hasznára és fejlődésére szolgálna 
a megszakított ezeréves kapcso
lat felvétele, de ha a horvátok 
most Szerbiától elszakadva tel
jesen magukban akarnak beren
dezkedni, éhez kétségtelenül jo
guk van s a magyar a más nem
zet jogát mindig tiszteletben tar
totta. Függetlenségi harcuknak 
tehát ezzel az elgondolással ki-

rekvésével. Ünnepélyes fogadal-1 vánunk gyors és teljes sikert. 

lehetett három birót választani, 
mert \zv a sok magyar áftal pár
tolt Heffernan volt bíró és pol
gármester alig eser szavazat kü-
'ömbséggel elesett a nyeréstől. 

Sokkal fontosabb. hogy Wick
ham ügyvédet választották rreg 
a rövid birói - terminusra Cra-
vener ellen, aki Osborne ügy
védnek. a Kukac fővezérnek a 
partnere. A küzdelem nagyon el
keseredett volt. mert Rendinell 
ismert olasz származású ügyvéd 
szintén pályázott a birói cirnre 
ami a hét hetes hivatallal jár. 
Az olaszok nagy rés ?e rá szava
zott és igy Wickham körülbelül 
100 szavazattal nyert csak?: 

A magyarság kivette részét 
bőven a harcból és a szavazás
ból. Amikor a választás napján 
meglátogattam a szavaió helye
ket a választási tanácsos kísére
tében.^ mindenhol találkoztam 
magyarokkal. Nagy örömmel 
láttam, hogy az emberekkel el
mentek az asszonyok is. Nagjon 
megerősödtünk politikailag, ha 
asszonyaink is kiveszik részüket 
a polgárjog gyakorlásából. 

Az utolsó magyar gyűlést va
sárnap tartotta a West Sidei 
Polgáfi Kör. Sok jelölt jelpnt 
meg és beszélt rÓvidéh a szava
zókhoz. A gyűlés végén a klub 
egyhangúlag endorszálta Kirw an 
tanácsost és egyhangúlag a char
ter mellett foglalt állást. , 

A kampánynak magyar szem-
nontból csak egy sajnálatos ese
ménye volt. Ez pedig Hajdú Já
nos magyar ügyvéd állásfoglalá
sa a charter ellen Kukac 
jelöltek mellett. 

Mi tiszteljük mindenki egyéni 
meggvőzodését és hivei vagynnk 
a teljes szólásszabadságnak, de 
amikor valaki, mint Hajdú 
^ette a kampány alatt mindenfé
le badar fél reve rető beszéddel 
próbálja az általa képviselt üevet 
előbbre vinni és nem átalja a 
legvakmerőbb valótlanságokba1 

az ahhoz nem értő nénet félre
vezetni, az nejn érdemli m^g a 
szólás jogót. ,'" . ? 

így aztán Hajdú alaposan meg 
iárta. mert a West Side-i gvülé-
"en. a jelenvoltak egyhantniiag 
így szavaztak, hogy nem aka/-
iák Hajdút meghallgatni és aka
rata ellenére senkit arra, hogy 
meghallgassa azt. amit nem. akar. 
nem lehet kényszeríteni, de t:en 
csak a magyarok, hanem a szá
szok. a tótok és olaszok is meg
tagadták Iíajdu szereplését. 

A Telegram ujság pedig való
ságos lázadásba hozta a magyar
ságot. amikor Hajclu beszédeine1 

nagy teret szentelt és állandóan 
"magyar vezérnek" nevezte ki. 
E- ellen az egész magyarság 
tiltakozott, mert tudvalevő do
log. hogy a youngstowni magyar
ság nem egyéni "vezérek." ha
nem testületek által van képvi
selve. • ... v. . •' 

Nem. akarjuk firtatni, högy mi
ért tette Hajdú azt, amit tett 
fő volt az egyetlen bevándorolt 
a kukac áborban) és reméljük, 
hogy ez 9Ly kampany lecke lesz 
számára. Fiatal ügyvédeinket 
pártolni kell ési Hajdú a jövőben 
kireperálhatja a hibát, amelyet 
elkövetett. 

I 'HORVÁTORSZÁG AZONNALI FÜGGETLENITÉSÉT KÖVETELIK SZERBIÁTÓL 
Terrort. . ki^u^ctt, rablások és mindenemberi és nemzeti jog láb}M|I tipráM jdzik ft 
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r 'N "-/ uralmát — mondja a memorandum •'  
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4.Í'Í JMEGALAKULT'M'-HORVÁIB NEMZETI TANÁCS A KÜZDELEMRE 
Esküvel f*g»dják. az összes amerikai horvát katholikus papok, hogy nem adják M addig a harcot, 

'lietölMt nem függetloiitiÉ m. 
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Október hó -én tartotta ren
des* havi jgyüléslt a Nagybizott-
sá^- • 

Mátyásy ÍMNrfn elnök megnyi
totta a gyülékt és felkérte a tit
kárt. a jelenlfyők. névsorának 
megállapítására A, következők 
vannak jelen 

Független Rét Egyház:i.V? 
res István; Baptista Egyház: 
Varga Kálmán és Gulachik Ist-
vání Szt. István, Egylet: Balaskó 
Györg^y, Habocjász Gusztáv és 
Horváth István^ Szt. Imre Her-
ceg Egylet: Hauser Fülöp; öreg 
Egylet: Lovas Lajos; Brideporti 
Szövetség: Gagvi János: Szent 
György Szövetség: Hajdú Jó
zsef; Vejrhovav Segély Egvlet: 
VHvich Gáspárf Kossuth Kör; 

Motnár Lajos és a Magyar De
mokrata Club: Mátyásy István 
és Danish József; Összesen 10 
testület 14 Képviselővel., Azonkí
vül mint vendég Hészt vett: Ress 
József, Éber Ferenc és Bunchy 
János. • 

A feietivoff tagok' nagy eszme
cserét folytattak a Magyar Ház
ra vonatkozólag, de semmiféle 
határozatot nem hoztak, mert 
Habodász Gusztáv indítványát a 
gvülés egyhangúlag elfogadta. 

. iogy a Magyar Házra vonatkozó 

' :  •  •>>••  • 
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Egy hatalmas és külső kiállí

tásában is impozáns memoran
dum van a kezeink között, me
lyet a Youngstownban székelő 
Croatian National Council bo
csátott ki s juttatott el az Egye
sült Államok elnökéhez, nyújtott 
át elnöke utján személyesen ' a 
jenfben szekelő Nemzetek Ligá
jának és a római pápnak. 

A memorandum néhai Wilson 
elnöknek a népek szabad önren
delkezési jogára vonatkozq hi
res idézetével kezdődik, melyet 
D. Hrvoj horvát képviselőnek 
1918 november 23-án a horvát 
képviselőházban elnangzott ama 
kijelentése követ, mely szerint 
a horvát nép elnyomhatatlan kö 
vetelése az, hogy "saját, Önálló 
és független államában éljen " 

A memorandumot 250.000 ame
rikai horvát nevében a young
stowni Kuzma Kuharic s az 
ugyancsak youngstowni Ivan 
Stipanovití, ki a helyi St. peter 
and Paul Church plébánosa, to
vábbá Ivan Kresic és Milan Bil-
lich irták alá. Függelékként van 
kapcsolva a memorandumhoz a 
Minden Horvátok , Kongresszu
sának 15Öl-ről kelt deklarációja, 
,melv a legszenvedétyesebben itéti 
el , "Alexander Karageorgevich 
szerb király és hóhérainak" hor-
vátpusztitó terrorját s kérlelhe
tetlen harcra kötele ú el magát az 
elnyomókkal szemben. Ott van 
24 amerikai horvát katholikus 
papnak szent fogadalma és es
küje is arra, hogy népük szabad-
r.ágtörekvései mellett kitartanak 

•• | 

sen követeli az Egyesült Álla
mok elnökétől, hogy a horvátok 
számára biztositsa azokat a nem 
zeti és emberi jogokat, melyeket 
elődje a világháború alatt ünne
pélyesen megígért. , . 

A tulajdonképetti . memoran
dum történelmi visszapillantást 
ad a horvát nemzet 1000 éves 
történetére, Ijiangsulyozva azt, 
hogy ők mindig független álTam 
voltak s függetlenségi jogaikat 
a Magyarországgal való personal 
unió alatt sem veszítették el s 
1102-ben a horvát rendek saját 
elhatározásukból választották ki-
rálvukká Könyves Kálmán ma
gyar királyt, majd 1517-ben I 
Habsburg Ferdinándot. 1918-ban 
a helyzetet felhasználták ugyan 
arra, hogy Ausztriától és Ma
gyarországtól elszakadjanak, de 
ezt azzal a gondolattal tették, 
hogy független állami és nemzeti 
életüket megőrizzék. 

Ettől kezdve azonban életük a 

^ ej" 
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A F%getfen Ref. 
Nőegylete három sap 
zárt rendez a West 
Magryar Otthonban. - A 
zárt bál zárja be. — 
készpénznyeremény a 

gyek után 

Minden esztendőben mej 
társadalmi eseménye vái 
magyarságának a Független R< 
Nőegylet Háladás napján tarta 
szokott bazárja. Ez a bazár 
idén is meglesz és pedig ez 
lommal' a West Sidei M 
Otthon alkalmas «s kénye 
termeiben. ; V > 

^esnlcadatlaa Kerb terror, d- A » wokoW » 
nyomás, jogkobzások és politikai ^•merejn^k-^ tervezi a ren 

eszmecserét folytatni fogja a jö-
4'ő gyűlésen. ( ; j 

Ve^cs István kijelenti, hogy 
nz itteni rádió társasággal tár
gyalásokat folytat, hogv Bunchy 
zenekara énekszámokkal egybe
kötve többször játszhasson a rá
dión. Kéri a Nagybizottságot, 
hogy annak idején pártfogás alá 
vegye ezen intézkedést. Gyűlés 
egyhangúlag pártolja, hogy ma
gyar zene és énekszám szerepel
jen az itteni rádió állomáson. 

Gagyi János bejelenti, hogy a 
Mississippi állambeli epertermö 
vidékre az Illinois Central vas
úttársaság által odatelepitett ríta-
gyarok közül 15 magyar csalá
dot a társaság el akar onnan za
varni a megvett földekről. Indít
ványozza, hogy a Nagybizottság 
tiltakozó levelet küldjön az otta
ni kormányzónak. Gyűlés meg
bízta a tisztikart, hogy amikor 
az ügy valódiságáról biztos érte
sítést szerez, tiltakozzon ?z ottani 
kormányzónál. 

Az 1933 október nó 8-án tar
tott gyászünnepélyen a Nagy bi
zottság bevétele -kiadása a kö
vetkező volt: 

Bevétel: Az ösg&es adomány 
volt $16.80. ^ 

IIBülHUi 

és mert az anyaországban ször
nyű elnyomatás alatt szenvedő 
testvéreiknek szavát az erőszak 
elnémítja, ők veszik kezükbe a 
horvát sors intézését s a legna-
srvobb áldozatok árán is, egész 
lelkükkel azért küzdenek, hogy a 
horvát nép elfoglalhassa a népek 
nagy családjában azt a helyet^ 
melvet Isten és az igazság ki
rendelt számára. 

Nem hiányzik azonban a 
Croatian Fraternal Union, ennek 
a vagy 60.000 tagot számláló 
nagy horvát társadalmi egyesü
letnek határozata sem, mely. me
rész hangon Ítéletet mondva a 
szerb uralom í<>« »tt 

gyilkosságok jegyében folyik. 
Annyira, hogy a- szerbek ellen 
feltámadt jogos Haragjuk min
den l>ékj^é^i.törekvést elevf Tki-
zár. hivatkoznak arra,> -hogy 

.Horvátország mindig i nytfgati 
műveltség bástyája volt s most 
ezt a müveltebhv népété a szerbek 
keleti barbarizmusa el akarja — 
s ha a.világ lelkiismeretét felráz
niuk nem sikerül el is fogja 
pusztítani Európa népe közül. 

Horvátországot egyszerűen le
törölték Európa térképéről ' — 
mondja a memorandum, — la
kosai szabad polgárokból rab
szolganéppé lettek; birtokaikat 
az uralkodó, szerbek embertelenül 
kizsákmányolják, vezetőiket le
gyilkoltatják. A Népszövetség
hez. az Egyesült Államok elnö
kéhez s a világ mindeu civilizált 
íemzetéhez fordulnak tehát, nogy 
a leggyorsabb uton vessenek vé
get a horvát nép szenvedéseinek 
és rabszolgaságának. 

dező egylet. Három 
tartani'. Az első estén az el 
tok sorsolása, árusítása 
mely nagyarányúnak 
hiszen -— mint megtud! 
csalt senftiít * málacrft 
ajánlották eddig s éhez' riiég egy 
sereg csirke, kacsa,' liba jön, 
hogy a nyulakA és galambokról 
ne is szóljunk. Második é&ten, a 
nem romlatfetó élelmiszerek.. és 
cézímunkák árusítása és . sorso
lása következik. * , ' ' 

Meglepetésnek szánták Ugyan, 
de elárulhatjuk, hogy sok Ma-, 
gyarországból importált fűszer, 
konyhafelszerelési cikk lesz a 
bingó partyk nyereménye. Ezen-
kivüK pedig egy jól felszerelt ere
deti magyar mézes-kalácsos sátor 
is kedveltetni fogja magát. Har
madik este, mely a bazár bezá
rását jelenti, bál lesz a kitűnő 
Orosz féle zenekar részvételével. 

A három estére szóló jegyek 
árát mindössze 25 centben állápi-

rr.. ... , , ,totta meg a rendezoseg. ami hal^ Követelik a szerb csapatok , ,, , , , t, . . . . . .  . . .  X T  
l ,  j l a t l a n u l  o l c s o ,  m e g  a k k o r  i s ,  h a  azonnali kivonulását Horvator-1. . ' , ,. , . ^ . jegyek csak a balra szolnanak. szag teruleterol s nepszavazast a ^ , , , ,,, létezi azonban ezt meg az a horvát állam uj berendezkedésé-

(ről, a teljes függetlenség alapján. 
unnene\e a vi]ág figyelmét arra, 

Kiadás: Zene $500. zongora és hogy amennyiben a Népszövet 
székek szállításáért $1.50, apró ség részérqj meghallgatást nem 
kiadások $1.50. Összesen $8.00. találnának, nem marad más szá-
Maradvánv: $8.60. f . jmukra hátra, minthogy saját ma-

:o: * '' guk vegyék kezükbe népük sor-
SZENT ISTVÁN EGYLET sának intézését és ez nyílt forra-
Beteg tagjaink: Hoffer András, dalomra fog vezetni. A felelőssé-

Vas István, Vas Istvánné, Han- get ezért azokra, háritják, akik 
kó Margit, Id. Szuhi János, Ho-.' lS év óta nézik a horvátok em 
molyau István és Kemecsei Jó- berj:eletti szenvedését, anélkül, 
7sef. : — Betegség titkárnál je- hogy azon segítettek Volpa. Ha 
lentendő: 1706 Oak Street. Tele- pedig a forradalom kitör — ir-
fon 30869. 

.0óber János, 
^ titkár. : 

«•« 

VICTORY DANCE 
(GYŐZELMI TÁNC-ESTÉLY) ** 

; i A MAGYAR OTTHON-BAN 
, . (Mahoning és Schenly Ave sarok) ^ 
SZOMBATON ESTE. NOVEMBER 11-ÉN 

I Orosz Ferenc Zenekara — ' Belépti díj 25 c?nt 
| Mindenkit m^ghiv a GÖR. KATH. IFJÚSÁGI K0R 
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ják — akkor további kompliká
ció^ ^kivetkeznek s a világ bé
kéje megint komoly, veszedelem
be kj*£ü1. .1^ . 

A memorandumot eddig Cor-
dell Hull államtitkárnak, Roose
velt elnöknek, a Nemzetek Szö
vetsége titkári hivatalának s a 
római. pápának személyesen ad
ta át father I. Stipapovic s a 
vele utazó delegáció, több ezer 
példányban pedig megküldötték 
az államok kormányainak, a vi
lág nevesebb politikusai, 'köz
gazdászai és ir0in§jjfeVM 

•: " • :• '5 - A' 

körülmény is, hogy a három es
tére szóló 25 centes jegy egyben 
nyeremény-jegy is. Nem is csak 
akármilyen nyereményre, hanem 
azoknak ellenében a három es
tére szétosztva összesen $50.00 
készpénzt oszt ki a rendezőség jfejf 
jegyek után, mint door prize-ot. ^ 

A. fentiekből. következtetve^ 
egészen bizonyos az„ hogy a fög-^í 
tétleneknek megint rekord-ered*J 
iiényük lesz a bazáron^ A jegyei^ 
már ifc árusítás alatt^ vannak él 
pedig meghatározott számbai 
így, hogy jól teszi mindén tál 
saságot szerető magyar, ha hs 
marosan gondoskodik jegyénejj 
megváltásáról. Az egyl 
minden tagja kap jegyfüa 
gy azok könnyen megszel 
tők. A bazár-estéken csak 
a nem várt esetben lesz 
árusítás, ha a jegyekből 
maradna néhány', ' iV--* * \ 
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