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- t 5 i ' ' " ' . 
Pardon -- Huszár Károly! , 

\ V .. 1 , I ; 
Még soha annyira nem érdekette Csoifka-Magyaror-

szág közönségét az amerikai magyarság, mint a háború 
befejezte óta.' Még nem volt soha annyira szüksége a 
hazai magyarnak az* amerikai magyarra, mint amióta a 
szégyenteljes belgrádi fegyverszünetet megkötötte Ká
rolyi. Még nem volt soha olyan nyomor és kétségbeesés 
Magyarországon, mint a bolsheviki és oláh dúlás óta. 

Mégis aliazai lapok hirei az amerikai magyarságról 
és annak mozgalmairól különösen hézagosak és enyhén 
szólva hazugok. Nem tudjuk megérteni, hogy a hazai la
pok honnan és milyen forrásokból meritik híreiket, ami
kor nekik az összes amerikai magyar lapok járnak. , Nem 
tudjuk megérteni* hog^v mk^ocla előnyt jelent az a ha
zaiak számára, ha az amerikai magyar mozgalmakat fer
de megvilágításban kapják. 

Már többször boszankodtnnk és a fejünket ráztuk 
olyan liirek felett, amelyekről tudtuk, hogy a valóságnak 
egyáltalán nem felelnek meg. A napokban azonban ke
zünkbe került "Az Esf'-nek szeptember 11-iki száma. 
Annak első oldalán nagy két hasábos tudósításban beszá
mol a lap Huszár Károly amerikai útjáról. A beszámolót 
az Est saját tudósítója irta a volt miniszterelnöknek a 
Katholikus Népszövetség III. kerületi szervezete efött 
megtartott beszédje után. 

A tudósítás szerint Huszár Károly többek között igy 
szólt volna: 

Huszár "Vörös Könyve" 
•. • * *: •• 

-r ». < 

(?) Swsöíácfés majryar könyv jelent aie£ Amerikában. A kortyr 
vet Huszár Károly szerkesztette, az Am. Magyar Népszava adta ki 
és a mai IM^ijy^rország legtehetségesebb és legbecsületesebb mun
kásai írták. » # . 

C i x & é A  v ö r ö s  r é m u r a l o m  M a g y a r o r s z á g o n .  
Célja: Megmagyarázni, ismertetni a rémuralomborzalmait, 

értékeltetni azt a hatást, amit a magyar közéletre és a magyar 
délekre tett és mindezzel: harevonalba állni a modern idők leg-
ftttenesebb epidémiája ellen. 
A könyv okos, józan munka és minden toav* őszinte s*ó. Mon-

lanunk se kell talán ilyen körülmények között, hogy nagyszerűen 
szolgálja a célt. Aki ezt a könyvet elolvassa, meggyőződik arról, 
hogy — bár sokat hallottunk arról a rombolásról, amit a proletár 
diktatúra Magyarországon végzett — fogamunk se volt eddig, mi-
jyen mérhetetlen pusztulással rohant át szülőhazánkon a vörös rém. 

"A társadalmi reformerek — irja Huszár a bevezetésben — 
nem mind jóakaratú és tudós orvosok, hanem sokan csak a világ-
gyomor konjunktúráit kihasználó önző kuruzslók és spekuláló nép-
íazitók. A legtöbbje öntudatos kihasználója a világinségnek." * 

igazabb, őszintébb és magyarabb megítélést senki se mondott 
még a vörös "reformerek*' világesaló munkájáról. 

A könyv nagyszerű reflektor. Kifogástalan lencsékkel dolgo
zik. Fényköreiben nagyon jól megfigyelhető képeket kapunk & ból-
shevizmusról.És a í'énvkévékr akárhol jár a Vörös Rém, akár Bu
dapesten, akár a falukon, akár az aszfalton, akár a mezőn, minde
nütt felkeresik. . 

A Huszár könyve tulajdonképpen nem is Huszár költyte, lift-
nem Szaktudósok szakvéleményének gyűjteménye. Va^y: magyar 
szivek keserűsége. Huszáron kívül Tury Béla, Lorx Victor, Dr. Szé
kács Aladár, Dr. Szőllősv Oszkár, Pethő Sándor, Korányi, Faragó 
Miksa, Németh József, Dr. Kovalázy Rezső, Fenyő Miksa, Bódy Ti
vadar, Pékár Gyula, Dr. Libner János, Kun Andor, Dr. PraznoV-
ízky, Fábián Béla, Szabó László és Prohászka irtait a könyvbe cik
keket, rájzokat. 

Az Amerikai Magyar Népszava na^y gonddal állította ki ezt 
a könyvet, amit — a dedikáció szerint — első sorban amerikai 
használatra szánt Huszár. t 

Az előszót igy fejezi be Huszár Károly: 
"Akinek szent a demokracia, a kultura, az erkölcs, a jogrend, 

a haladás, a béke, a kereszténység, a tisztességes vagyonosodás, a 
szabadság és a liberalizmus uralma, fogjanak össze mind a bolshe-
v izmus ellen, amely nem egyébb, mint a csőcselék jterrorisztikus zstr-
noksága az egész emberiség felett. 

• - Világ népei egyesüljetek — a bolsefceiHsáötjfii ellen!" 
Ezek után feltesszük a kérdést: 
£1 keil-« ezt a könyvet olvasnunk mtaíaniij&niknak? 

# - * * 

A köny ára $2.00. Kapható a kiadóhivatalunkban. De megren
delhető egvenes^en az "Amerikai Népszava kiadóhivatalában is. 

- " I- -

Statement of the Ownership, Man
agement, Circulation, etc., required by 
the Act of Congres of - August 24, 
1912, of Amerikai Magyar Hirlap 
published weekly at Youngstown, 
Ohio for April, 1920. 

State of Ohio. 
County of Mahoniftf. 

S3. 

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personlly appeared N. Grosshandler, 
who, having been duly sworn ac
cording to law, deposes and says that 
he is thfe Business Manager of the 
Amerikai Magyar Hirlap and that the 
following is, to the best of his knowl
edge and belief, a true statement of 
he* ownership, management (and if 

a daily paper, the circulation), etc., 
>f the aforesaid publication for the 
date shown in the above caption, re-
mired by the Act of August 24, 1912, 

embodied in section 443, Postal Laws 
and Regulations, printed on fűé re
verse of this form, to wit: . 

1. That " the names and addresses 
>f the publisher, editor, managing 
ditor, and business managers are: 

Publisher, The United Printing 
ompany, P. 0. Box *417, Youngstown, 

Ohio. 

P É N Z K Ü L D E M É N Y E K E T  
MAGYAR cms ZÁO vagy CSECH OSLO V ASIA bármely ftatfte, 

felelősség mellett, a legolcsóbb napi árfolyam szerint továbbítunk. 

B A N K Ü T A L V Á N Y O K A *  
a legmegbízhatóbb ó-házai bankokra kiállítunk. 

Goaéoljon családjára, most segítse őket, használja? ki M alkalmat, 
Bt% a korona árfolyama alacsony. 

H A J Ó J E G Y E K E T  
4kf é-haziba vagy az ó hazából ide a legkitűnőbb hajókon, a társaságok 
iWdeti árai mellett adunk el. Utasainkat New Yorkba személyesen 
kísérjük. 

Hozassa ki családját moot az ó-hazából. A kihozatalboz szükséges 
okmányokat elkészítjük. 

.  K Ö Z  J E O Y Z Ő t > O K I R Á T O K A T  
BMlkszerüen állítunk ki és a konzuli hitelesítéseket beszerezzük. 

Mindenféle ügyeiben ÍOTdúljon hozzánk teljes %uak>nunal id gjH* 
•64jék meg klcismert becsületes kiszolgálásunkról. 

Losehttzer & Engel 
PÉNZKÜLDÉSI. HAJÓJEGY- ÉS JOGÜGYI IRODÁM 

336 WEST FEDERAL STREET YOUNGSTOWN, O. 

Editor, Ernest N. 
West Federal street. 

Nemenfi, 820 

ESIK ISTVÁN GYASZA. 

A bátyja: Esik Lajos hosszabb 
szenvedés után Clevelandban 

elhunyt. 

Mélységes gyász és szomorúság 
érte a város szerte ösmert Esik 
István Hazletonban lakó honfi
társunkat, a mennyiben a báty
ja: á Szabolcs megye Tisza Mo-
gyoroson született:*" Esik Lajos 
hosszabb szenvedés után 51 éves 
korában Clevelandban elhunyt. 

A boldogultnak rákja volt, a 
melyet az orvosok ne\n tudtak 

dig Esik István nevű. fivérétől, 
aki holttestét Ifoungstownba ho
zatta és eltakarításáról gondos
kodott. 

FELHÍVÁS. 

"Én azt a feladatomat teljesítettem, hogy eljár
ják abban a tekintetben, hogy hadifoglyainkat, akik 
Szibériában sínylődnek, minél előbb hazaszállítsuk. 
Erre a célra egy millió ötszázezer dollárt gyűjtöttem, meggyógyítani és igy kinos szen-
Méltóztassanak kiszámítani, hogy mennyit tesz ki ez N edesek áran ve?zett vele a ha-
az összeg ma, midőn egy dollár 250 koronát érV tíil. A megható gyászszertartást 

Csutoros Elek tClevelortdi West 
1 sidéi református lelkész végezte 

Erre a szószerinti idezesre csak egyet tehetünk — Clevelandban, ahonnan ide liaz-
ki.jclí'iitjiik, hogy vajiy az Ést twlősifója vagy Huszár ták a halottal, és i{t Ki»» Endre 
Károly, Magyarország volt miniszterelnöke hazudott.' helyettes református lelkész meg-

,r, . , , 1*1 • i * ható gyászszertartás keretében Mar most azt szeretnők tudni, hogy mi baszna a ha- bucsuzt!,,tí( el övéitől. 
zai közönségnek, a hazai sajtónak. Huszár Károlynak és ^ogultat a Mahoning avei teme-
az amerikai magyarságnak, hagy ilyen hazugságokkal tőben helyezték örök nyugalom
vezetik félre a magyar népet. r*. x 

v a -i • j • j. t' i. tt ' Esik Lajos halálát Cleveland-isagy Amerika minden inasyaija tud,iá, hogy Huszár ̂  uk. u Prancigkll é8 

Karoly egy centet sem gyújtott Amerikaban, sot nyíltan ;fia. Ferenc az ó.hazáí>an lak6 

kijelentette, hogy ide nem gyűjteni jött. Nagy Amerika j szülei, továbbá Youngstownban 
lliinden magyarja tudja, hogy az az egymillió ötszázezer j lakó fivére. Esik István, az ó-ha-
dollár, amelyről Huszár beszélt, legnagyobbrészt már ak- jzában lakó testvérei: Ferenc, 
kor együtt volt a mikor még Huszár Károlt a budapesti í es. , azu^an 

. ..., , . .i . , jlandban lakó novere: Julcsa, f< r-nemzetgyulesen szonokolt. Nagy Amerika mmden ma- jezett; péter J4nosné gyásznl. 
gyarja tudja, hogy magyarok ország-világ szégyenére az lják. A temetést végző lelkész 

Balogh Istvánt és Balogh 
Istvánnét, akik a 101-ik fióktól 
Uniontown, Pa.-ból ide helyez
tettek, kérem hogy a jövő gyű
lésen jelenkezzenek a 108-ik 
fióknál okvetetlenül ellen eset 
ben függesztettetnek. 

% Hoffer András 
a Yerhovay Egylet 108-ik fiók

jának titkára. 

East Youngstown 
VERHOVAY GYÜLES 

Az east youngstowni 321 számú 
fióknak e hó 10-én, azaz most va
sárnap lesz a legközelebbi gyűlése 
a Crow-féle teremben. Kérem a 
fiók tagjait, hogy jöjjenek el er
re a gyűlésre, mert sok fontos el* 
intézni valónk van. . 

Tftgtestvéri üdvözlettel 
Tomcsányi Géza, elnök. 

REGISZTRÁLJON! 
Ss«p%e*nber 30., október 7., 15 és !«. 

Business Manager, N. Grosshandler, 
320 W. Federal street. 

I 
2. That the owners are: (tSive 

names and, adresse3 of individual 
owners, or, if a corporation, give its 
name and the names and addresses 
of stockholders owning or holding 1 
per cent or mere of tlie total amount 
of stock.) ^ 

Mr. James Guttridge, City; Mr. L. 
B. Burger, City; Mr. N. Grosshand
ler, City; Mr. Charles Yarmy, City; 
Mr. John Willo, City; Mr. Joseph 
Friedman, City; Mr. Louis Spitzer, 
City; Mr. V. Horváth, City; Mr. J. 
Kraja, City; Mr. Maurice St Cook, 
City; Mr. H. Rand, City; Eugene 
Crow, City; Ignace Schwartz, City; 
Guttridge & Rand, City; David Rand, 
City; Charles Ephram, City; Mrs. 
Bertha Guttridge, City; Mrs. Ethel i 
Hand, City; Mrs. Emil$ Mathews, i 
City; I 

3. That the known bondholders, j 
mortgagees, and other security hold-! 
ers owning or holding 1 per ceni or! 
more of total amount of bonds, mort- J 
gstges, or other securities are: (If | 
there are nőne; so state.) None. j 

i 
4. That the two paragraphs next! 

above, giving the names of the own- j 
ers, stockholders, and security hold- j 

ers, if any, contain not only the list j 
of stockholders and security holders j 

as they appear upon the books of the . 
company but also, in cases where the j 
stockholder or security holder ap
pears upon the books of the company 
as trustee or in any other fiduciary 
felation, the name of the person or 
lorporation for whom such trustee is 
acting, is given; also that the said 
two paragraphs contain statements 
embracing affiant's full knowledge 
and belief as to the circumstances 
and conditions under' which stock
holders and security holders who do 
not appear upon the books of the 
company as trustees, hqjd stock and 
securities in a capacity other than 
that of a bona fide owner; and this 
affiant has no reason to believe that 
any other person, association, or cor
poration h$s any interest direct or 
indirect in the said stock, bonds, or 
other securities than as so stated by 
bűn* 

N. Grosshandler, Mgr. 
Sworn to and subscribed before me 

this 5th day of October, 1920. 
Seal. Sigmund Engel. 

fMy commission expires Sept. 16th, 
1922.) 
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VARNISAI -- UVEGE 
ft legjobbak a városban 
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Zenn Paint & Glass Co. 
t 8 EAST FEDERAL STRE2ST 
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| | 1^P|^ Vasárnap 
U  "  S Z Í N H Á Z  C s a k  e g y  n a p i g  
jH Folytatólagos előadás délután fél egytől este 11-ig. 

jj v A szezon kimagasló film szenzációja 
( HÁTBORZONGATÓ ÉS MBGJLEPŐ 

i THE 
1 WHITE 
1 RIDER 

g== 

Ü bámulatea áradata a legvakmerőbb mutatvá-
jjj nyoknak, szenzációs meglepetések, szivet *ér-
^ deklő jelenetek. A legmeglepőbb kép, mit Ta
il laha is látott 
E=S 
| VAKMERŐ MERÉSZSÉG' LEGNAGYOBB 
1 . CSODÁJA, 

NEWMAN -KALAPOK 
#»«•« 1920 őszére 

nemcsak a felsorolt hozzátartozó
itól, hanem Danes Sándor nagy-

fe-

0* 

eddig összegy űjtött összegnek csak egy tizedrészét, vagy 
is körülbelül 150 ezer dollárt adtak. Nagy Amerika min-
den-magvarja azt is tudja, hogv különösen azóta, amióta D*ní;s Bálint es ^ad-
XT . v' i ' i IÍ. i -j i j. J j»tól» Szél Sándor és családjától. Huszár Karoly megerkesett, a magyarok édeskeveset ad- Podor Andrfcta> &ik 

tak, mert azt híreszteltek szelteben-hosszábau, hogy Hu- Esik Andrástól, D»acs Lajostól, 
szár a pénzt a magyar kormánynak gyűjti. Nagy Ame
rika minden magyarja tudhatja, hogy a többi pénzt nyolc 
hatalmas amerikai emberbaráti testület, köztük a Vörös 
Kereszt, még jóval Huszár Károly megérkezése előtt utal
ta -ki. Nagy ^.merika minden magyarja tudhatja és kel
lene tudnia, hogy a szibériai foglyok hazaszállítására az 
engedélyt az AMERIKAI MAGYAR SZÖVETSÉG jár
ta ki az amerikai kormánynál és senki nuLs. Az amerikai 
magyarság azt is tudja, hogy a Relief Committee New 
'Vorkban ^ntán vállalkozott a gyűjtésre, de a pénzt tar
tozott jbeszolgáltatni az amerikai' nagy gyűjtő bízottság 
pénztárába. . 

Kzck utan tisztelettel kérdjük a5 Esttől vagy tíu-
twr Károlytól, hogy miért keli valótlanságot állítani. 
Kire jó ez és kinek a célját szolgálják vele í Hogy nem az 
§imerikai magyarságét, az bizonyo#, •. 

Ladányi József és családjától, 
Laczkó Károly és családjától. 
Gyetkó János és családjától, va
lamint az $sszes rokonoktól, jó-
barátoktól és ismerősöktől bú
csúztatta el. 

* 1 
Koszorúkat helyeztfk el a ra- \ 

vatalra §. következők: Esik Ist
ván és neje, Laczkó Julianna, 
Clevelandi Első Petőfi Sándor 
Bs. egylet, Péter János és neje, 
Esik Julianna, Laczkó'' Károlyf és' 
családja, Takács Imre és család
ja Kocsis János, neje ég családja, 
Clevelandi west sidei református: 

férfi és n#i bs. egylet, Pokol Sán-
tWné és ílajdu Kálmán, a meg
boldogult sogora. Mindezektől 
búcsúzik az elhunyt és főleg pe-

C U N A R D  L I N E  

S. S. PANNÓNIA 
indul November 9-én 

Dubrovnikba és Triesztbe 
Harmadik osztályú jegy ... $125.00 

ós $5 hadiadó 

Forduljon a legközelebbi CüNARD hajóügynökhöz =E 

és mindenféle 
élőwrágokból 
állandó raktár. 

*33 j fEDERAXi 0T&E|if 

Díszes Virágok 
Lakodalmakra, 
Keresztelésekre és 

Temetkezésekre. 

fMEWMAN-nál 
okvetlenül megtalálja. azt a kala
pot, amely a legjobban áll önnek. 
Most érkezett egy nagy szállítmány 

valódi STETSON-kalap. 

Hattol flewm&n 
vV N- 9 v phe lps st-

- j i Í 
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