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Esétnenyek 
147 esztendővel ezelőtt, 1776 jú

lius 4-én, fogadták el és irták 
alá a kontinentális kongresszus 
tagjai aft a függetlenségi nyilat
kozatot, mellyel az északaroerikai 
13 brit kolónia .népe örök idol 
széttépte a brit világbirodalc 
való tartozás kötelékeit s mega 
pitotta a független, szabad amc 
kai nemzetet és — az Amerikai 
Egyesült Államok neve alatt — 
a világ legdemokratikusabb köz
társaságát. 

A függetlenségi nyilatkozat ere
deti példányát az Egyesült Álla
mok államtitkárja (külügyminisz
tere) őrzi; de nemsokára közszem
lére lesz kitéve a kongresszusi 
könyvtár egyik termében. Henry 
Bacon, hírneves épitész, a wash
ingtoni Lincoln-emlékmű tervező
je, lett megbízva: azzal, , hogy a 
nagyértékü történelmi okmány 
számára 'megfelelő szekrényt raj
zoljon. 

Julius 4. ike, mely ezévben a jö
vő szerdára esik, az amerikai nép 
legnagyobb polgári ünnepe. Az 
amerikai, a világ bármely részé
ben legyen is, e dicső na'pon abba
hagyja a; munkát és a nagy nap
hoz méltó módon ünnepel. 

Hogy mi vezetett az amerikai 1'' 
kolónia és az "anyaország" (Ang
lia) közötti szakításra, annak ehe
lyütt való elbeszélésére nincsen 
hely s az talán amúgy is felesle
ges lenne. Elég lesz talán rövi
den megemlíteni, hogy a brit biro
dalom, királya, kormánya és par
lamentje az amerikai kolóniák né
pét politikailag elnyomta és gaz
daságilag kiszipolyozta: annyira, 
hogy ennek nem: maradt egyéb 
hátra, mint a brit birodalomtól 
való elszakadást proklamálni és 
eZ'Mi proklamáeiónak fegyveres 
erővel is érvényt szerezni. 

Az Angol ország tói való elsza
kadás gondolata nem hirtelen jött. 
A' függetlenségi nyilatkozat elfo
gadását megelőzőleg amerikai ál
lamférfiak miniden lehetőt meg'-
tették arra nézve, hogy -György 
akkori angol királyt s annak ta
nácsadóit téves politikájuk meg
változtatására birják. A király és 
miniszterei, valamint a parlament, 
azonban nem tettek semmit az 
amerikai nép sérelmeinek orvoslá
sára; dacára annak, hogy nev?s 
angol államférfiak —előre látva 
a bekövetkezendőket — engedé
kenységre figyelmeztették az an
gol kormány vezető egyéniségeit. 

A kontinentális "kongresszus 
csak akkor fogadta el az Angolor-
szágtól való elszakadást kimondó 
függetlenségi nyilatkozatot, mikor 
érett megfontolás után belátta, 
hogy ez az egyetlen mód az ame
rikai nép elnyomásának megszün
tetésére. 

1776 május 15-én a kongresz-
szus elfogadott egy határozati ja
vaslatot, melyben ajánlotta a ko
lóniáknak, hogy Anfeolországtól 
független kormányokat szervezze
nek, mivel az amerikai nép lelki
ismeretesen nem ismerhet el többé 
olyan kormányt, mely megbízását 
a^z angol királytól kapta s mely 
kizárólag olyan királynak felelős 
csupán, ki megvonta védelmét az 
Egyesült Kolóniák lakosságától. 

1776 ju-nius 7-én Virginia kép
viselője, Richard Ilenry Lee, a 
következő határozati javaslatot 
nyújtotta be a kongresszusban: 

"Az Egyesült Kolóniák szabad 
és független államok, melyek nem 
tartoznak az angol koronának hű
séggel. A kolóniák és az angol 
állam között minden politikai ösz-
ezeköttetés megszűnt." 

Lee határozati javaslatát egy
hangúlag elfogadták julius 2-án. 

(Folytatás a 4. oldalon) 
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A VAROSNAK 
PÉNZRE VAN 

SZÜKSÉGE 
Kénytelen felhasználni a bír

ságokat 

Az italtilalom áthágóit ezentúl a 
városi szabályrendelet, nem az 

állami törvény, alapján 
fogják üldözni 

dte 

A SZEMETET 
TILOSLERAKNI 

A VÁROSBAN 
Két ember le lett tartóztatva 

emiatt 

Hogy az anyagi forrásokban sze
gény Youngstownnak több jöve
delme legyen, az italtilalom áthá
góit ezentúl nem az állami Crabbc-
féle törvény, hanem az errevonat
kozó városi szabályrendelet alap
ján fogják perelni, hogy a kirótt 
büntetéspénzek városi közcélokra 
legyenek fordíthatók. 

Az állami legfőbb bíróság nem
rég érvényesnek jelentette ki a vá
rosi tanács által alkotott s az ital
tilalom áthágóinak büntetését cél
zó szabályrendeletet. J. II. Leighn-
ínger városi ügyész ere felhívta 
Elmer C. Oowan rendőrségi köz-
vádlóf, hogy az italtilalom áthá
gásának eseteiben ezentúl a vá
rosi szabályrendelet alapján emel
jen vádat. 

A városi szabályrendelet alap
ján való perlés a városi pénztárt 
évenkint ezrekkel fogja .gyarapí
tani, mivel olyan esetekben, me
lyekben az eljárást a Crabbc-féle 
állami törvény alapján folytatták 
le, a büntetéspénzek fele az álla
mot illeti, njig ha a városi szabály
rendelet alapján ítél valakit pénz
bírságra a rendőrbiró, az egész 
összeg a várost illeti. 

SÉENT GYÖRGY PIKNIK 

Az Ohio Works játékterén mulat
nak szerdán a görög-katholikusok 

A Szent György magyar görög-
katholikus egyház javára az egy
ház tagjai nagy pikniket rendez
nek Fcjurth Julykor, vagyis szer
dán, az Ohio Works játékterén, a 
mely már számos magyar egyházi 
pikniknek volt színhelye. 

Az egyház rendező-bizottsága 
főt. Suba Ernő plébános vezetése 
alatt nagy előkészületeket tett a 
piknikre és gondoskodott arról, 
hogy a mulatságot felkereső ma
gyarság jól mulasson és jól érezze 
magát. A piknik alkalmával a 
táncon kiviil lesznek sorsolások, 
gyermeki-^kok és énekek, min
denféle hüsitő italok és Ízletes en
nivalók. Az Ohio Works feliratú 
villamos közlekedik a piknik-hely
hez. 

Aki elmegy,JtélJeroesjjfti fog szó
rakozni. 

Csakhogy fpok a panast * szemét
kihordási vállalkozó emberei

nek boMzantó hanyagsága 
miatt is 

John Perlisky és George Mar-
kovieh a mult szombaton le lettek 
tartóztatva!, miivel megsértették 
az egészségügyi hatóság szabá
lyait azáltal, hogy a Morrison 
avenue egy íires telkén szemetet 
raktak le. 

A két ember képtelen volt le
tenni a kivánt biztosítékot arra 
nézve, hogy annak idején meg fog

nak jeleni a bíróságon s így elzár
ták őket a-városi fogházban. 

Sok panasz érkezett a rendőr
séghez, különösen a meleg idő 
beállta óta, .némelyek azon eljárá
sa ellen, hogy a házi szemetet és 
konyhai hulladékot nemcsak üres 
telkekre, hanem az utcákra, sőt a 
járdákra is hányják; de ez az első 
eset, hogy a rendőrségnek sike
rült valakit tettenérni. 

Másrészt sok a panasz amiatt is, 
hogy a szemétkihordásí vállalko
zó emberei rendkívül hanyagul 
végzik munkájukat. így a Gar
land* avenue lakói megfizették -i 
kivánt szemétkihordási dijat s ki
függesztették a jelzőtáblákat; de 
ennek dacára sem szállították el a 
szemetet már közel két hét óta. 

MAGYARORSZAGON KIIRTOTT 
YOÜNGSTOffNI CSALÁD 

Lachmann András volt helybeli pékmestert felesége és 
leánya gyilkolták meg 

A férj és apa állandóan veszekedett a két asszonnyal amiatt, hogy 
ezek az általa keresett és megtakarított pénzzel a börzén spekulál

tak. — Pe'esége és leánya végre elhatározták, hogy meggyilkol
ják Laclimannt. — Előbb méreggel tettek kísérletet; de mikor 
ez, az adag elégtelensége miatt, eredménytelen volt, egy pesti 
gazembertől kölcsönzött revolverrel agyonlőtték a család 
fejét. — A cinkostárs aztán megyilkolta Lachmannét, 
ennek leányát, Kövess Rózát, és unokáját, egy fiatal 

fiút, hogy megszabaduljon tőlük 

A SZÁRAZSÁG 
ÜGYNÖKEI 

TEVÉKENYEK 

LOSCHITZER ÉS ENGEL UJ 
HELYISÉGBEN 

SZENT ISTVÁN GYŰLÉS 

Vasárnap 'délután 2 órai kezdet
tel tartja a Szent István egylet 
rendes havi gyűlését a Kossuth-
teremben. Tekintettel arra, hogy 
ezen a gyűlésen kerül bemutatás
ra a félévi számadás és a Fourth 
Jívly-i nagy közös piknik teendői 
is megbeszélésre kerülnek, kéret
nek az összes tagok, hogy lehető
leg személyesen jelenjenek meg a 
gyűlésen. 

Horváth István, elnök. 
Mixich Gáspár, jegyző. 

A Central Savings & Loan Bank 
értesíti a közönséget, hogy a Lo-
schítzer és Engel pénzküldő- és 
hajójegy-céggel üzleti összekötte
tésbe lépett. Youngstown és kör
nyékének magyarsága 18 év óta is- :  

meri a Loschitzer és Engel-céget, 
melynek bank- és hajózási körök
ben is igen jó neve van. Julius 1-
je után áthelyezik irodáikat a 
Central Square-re, a Central Sav
ings & Loan Bank épületébe, me!# 
pénzintézettel szorosabb üzleti vi
szonyba lépnek. 

Az uj helyiségben Loschitzer és 
Engel, amellett, hogy a pénzkül
dés és hajójegyvásárlás, valamint 
mindennemű hazai jogi ügyek el
intézése terén továbbra is szolgá
latára fognak állni a közönségnek, 
el fognak fogadni a Central Sav
ings & Loan Bank részére beté
teket, melyek után ez a jónevii 
bank 5%-os kamatot fizet. A 
Central Bank jelenleg mintegy Öt 
millió dollárnyi bankbetéteket ke
zel, ami amellett bizonyít, hogy a 
közönség megérdemelt bizalom
mal viseltetik iránta. 

Loschitzer és Engel hosszu évek 
során szolgálta a bank- és hajó
zási szakban a közönséget s min
denkivel mindenkor tisztességesen 
bánt. Sok szerencsét és boldogu
lást kivánunk nekik az uj helyen 
és az uj üzleti összeköttetésben. 

A youngstowni magyarság körében sokan lesznek még, kik em 
lékszenek a szepesmegyei származású Lachmann Andrásra és család
jára. 

Lachmann a Franklin avennen lakott s éveken át a helybeli Hol
land-féle kenyérgyárban dolgozott mint pékmester. Az évek folya
mán összegyűjtött $4,000-t s 1920-ban visszaküldte Magyarországra, 
$!V>00-nyi készpénzzel, feleségét, Kövess Hóza nevű leányát s ennek 
mintegy 8 éves fiát. 

A két asszony a Budapesthez közelfeftvő Rákosszentmiliályon há
zat vett. Egy évvel később, 1021-ben, Lachmann András is visszatért 
Magyarországba, hogy ott pékmühelyt nvfvon, s nemsokára meg
tudta, hogy a két asszony, a tőle kapott pénzzel a börzén spekulál. 
Emiatt állandó volt a családban a veszekedés. A két asszony, szaba
dulni óhajtván a veszekedő öregtől, végre is elhatározta, hogy meg
gyilkolja Laehmannt. Előbb mérget kevertek életébe, a raéregndag 
azonban kicsinek.bizonyult, többet pedig nem tudtak beszerezni fel
tűnés okozása nélkül. Tgy aztán egy Molnár Tóth József nevű pesti 
gazembertől revolvert kölcsönöztek s azzal agyonlőtték a volt youngs
towni péket. 

Tóth József ettől az időtől kezdve állandóan zsarolta a két asz-
szonyt, azzal ijesztgetve őket, hogy a gyilkosságról értesíteni fogja 
a rendőrséget. .Az asszonyok, hogy megvásárolják hallgatását, át
íratták reá házuk tulajdonjogát. Nem lévén azonban semmiféle jö
vedelmi forrásuk, folyton zaklatták Tóth Józsefet pénzért. Tóth az
tán, hogy szabaduljon tőlük, meggyilkolta a két asszonyt és a fiata
labbik aswzony "fiát. • : v .. . . 

A budapesti rendőrség ueftirét vette a Lachtnann-esalád titokza
tos eltűnésének, vizsgálatot indított s a nyomozás során felderítette 
a rettenetes tömeggyilkosság minden részletét. 

Tóth Józsefnek bűntársai voltak a Kanozsai- és a'lfzegi-családok 
egyes tagjai. 

(Folytatás a 2. oldalon} 

SZENT ISTVÁN PIKNIK 
A katholikus egybáz és egylet nagy piknikje nagy sikerrel kecsegtet 

Már évek óta megszokta a 
youngstowni magyarság, hogy 
Fourth Julykor a Szent -István 
magyar róm. kath. egyház tartja 
rendes évi mulatságát. A piknik 
mindig a leglátogatottabbak egyn 
ke szokott lenni. Tavaly a Szent 
István egylet és a Szent Istvái? 
egyház is rendeztek mulatságot 
Fourth Julykor és mindkettő sike
rült, de nem oly mértékben, mint
ha csak egy pikniket tartottak 
volna. 

Azért eziéé« elh&táwMrták, hogy 
az egyház é3 az egylet közös mu
latságot rendeznek, amelynek jö
vedelme egyformán oszlik meg a 
két magyar katholikus intézmény 
között és a piknik máris igen szép 
anyagi sikerrel kecsegtet. A pik
nik előkészítésén nagyobbára a 
Szent István egylet bizottsága fá
radozik főt. Várlaky Sándor plé
bános segítségévéé; 

A hatalmas pikiiiket a Kimmc!-
erdőben, amely az Albert street
tői mintegy két blocknyira fek
szik, tartják. A kies erdőcskében 
remek tánepadlót állított fel Deb-
rovszky András magyar építőmes
ter., Lesz hely bőven a táncra, 
amelyhez a muzsikál Rigó Jóska 

Rengeteg italt koboztak el 
másfél év alatt 

A kirótt adók és büntetéspénzek 
majdnem félmillió dollárra 

rúgtak ezen idő alatt eb
ben a kerületben 

SZERVEZIK AZ 
ACÉLGYÁRAK 

MUNKÁSAIT 
Az American Federation el 

Labor segitségével 

A anút évben kevesebb istrájk 
volt Youngstownban és kör

nyékén, mint bármely év
ben 1916 óta 

éigánybandája fogja szolgáltatni. 
A'piknik-he>ly könnyen megtalál
ható, ha az,Albert streeti villamost 
veszi odáig, ameddig most megy. 
onnan gyalog alig öt perc. A hely 
a gum mi-gyárral szemben van. Az 
Albert stroeti dzsitnik a helyszíné
re viszik a vendégeket. 

A pikniken lesz mindenféle fris
sen készített étel, ital és ami csak 
kell a vendégeknek. A pikniken 
kerül elajándékozásra egy remek, 
vadonatúj, 600 dollár értékű 
Chevrolet öt személyes automobil. 
A gépet az kapja meg, akinek bir
tokában lesz a szerencsés szám. A 
jegyek már :majdnem mind elfogy
tak. Az automobilon kivül még 
számos rendkívül értékes tárgy ke 
rül elajándékozásra. 

A gyrermekek és felnőttek mu
lattatására lesznek mindenféle 
versenyek, lesz futás fiuknak, leá
nyoknak, asszonyoknak és kövér 
Embereknek, lesz páj-evés, kötél-
huzás, zsákfutás stb. A nyerők 
értékes dijakat kapnak. 

A piknik tiszta jövedelmének 
fele az egyház, másik fele az egy
let pénztárát fogja gazdagítani és 
igy minden tekintetben nemes és 
érdemes célt szolgál. 

William' L. Bence, a youngs
towni kerület italt ilalmi főügynö-
ke, most tette meg jelentését 
Washingtonba Ilaynes prohibiciós 
szövetségi biztoshoz az ezen kerü
letben másfél év alatt, vagyis az 
1921 október 1-től 1923 ápril 30-ig 
terjedő időben elért eredményei
ről.. 

A jelentés szerint ezen kerület
ben az ita«ltilalmi törvények meg
sértése miatt a fentemiitett idő
ben kirótt biintetéspénzekböl 
$.109,600 lett behajtva. 

A kirótt összes adók és bünte
téspénzek $4l8,381,98-ra rúgtak. 

Az 1821 október 1-161 192.1 "áp
ril 31-ig futó másfél év alatt Mr. 
Bence és ügynökei elkoboztak: 
2,291 gallon whiskyt, mely azon
ban többnyire csak keverék és lop
va készített kotyvalék volt; 11,000 
gallon úgynevezett sört és 5,200 
gallon, minden elképzelhető gyü
mölcsből, virágból és dudvából er
jesztett bort, , 

Az említett másfél év folyamán 
Bfnce és emberei 476^z"eméTvt Tar
tóztattak le az italtilalom áthágá
sa miatt. A letartóztatott szemé
lyek közül 456-nak ügye kerüli 
bíróság elé. 

Havnes. prohibieiós biztos nem
rég egész csomó it alt ila Imi direk
tort és főügvnököt helyezett el 
más államokba és más vidékekre, 
jeléül annak, hogy működésükkel 
nem volt megelégedve, Mr. Bence-
et azonban meghagyta a 12 kelet-
ohioi megyéből álló youngstowni 
kerület élén. 

Huszonöt munkásszervezet kér. 
viselői egy, Chicagóban e napok
ban megtartott gyűlésben elhatá
rozták a va?i- és acélgyári munká
sok szervezését. Sámuel Gompers, 
az American Federation of Labor 
elnöke, me.gigérte ezen célra a 
szervezett munkásság támogatá
sát. 

A vaa- és aeélgyárosok azon 
határozása, hogy a 12 órás mun
kanapot továbbra is fentartsák, a 
munkások számára csak egy utat 
hagy nyitva s ez a szervezkedés, 
mondja Mr. Gompers. 

A munkaügyi minisztérium je
lentése szerint Youngstownban 
és ennek környékén kevesebb 
sztrájk volt 1922-ben, mint bár
mely évben ezelőtt 1916 óta, mi
óta a minisztérium rekordot vezet 
a sztrájkokról. 

Youngstownban négy sztrájk 
volt 1922 ben, 1921-ben hat, 1920-
ban öt, 1919-ben 14, 1918-ban 
1917-ben öt és 1916-ban 27. 

Ofrio -állam egésrtertrtetén 192£-
ben 70 sztrájk volt, 1921-ben ̂ 66, 
a megelőző években pedig ennél 
jóval több. 

A minisztériumhoz érkezett je* 
l^ntések szerint Youngstown' ipari 
viszonyai a folyó évben a legnyu-
godtabbak lesznek, ha esak valami-
rendkívüli, előre nem létható ese
mény közbe nem jön. ' 

A vas- és acélgyári munkások 
szervezésének célja elsősorban: a 
12 órás munkanaip rövidítése. 

KOSSUTH GYŰLÉS 
A Kossuth Magyar Közművelő

dési egylet vasárnap este 7 órai 
kezdettel rendkívül fontos gyű
lést tart, amelyen dönteni fognak 
egy ház vétele tárgyában. A Kör 
házbizottsága most kiszemelt egy 
alkalmas helyet, amelyet méltá
nyos áron lehet megkapni és a ter
vet a tagok elé fogja terjeszteni. 
Ugyanakkor ejtik meg a vasárnap 
megtartott piknik elszámolását is. 

Tekintettel a fontos tárgyra, ké 
retnek az összes tagok a megjele
nésre. 

Brogli Ignác, elnök. 

SZENT IMRE EGYLET 

A Szent Imre egylet vasárnap 
tartja rendes havi gyűlését az at
léták termében, 338W. Federal 
st., 2 órai kezdettel. Kéretnek a 
tagok .^ pontos megjelenésre. 

A tisztikar* 

ÖREG EGYLET 
Az Első Magyar (öreg) Bs. Egy

let julius 1-én, most vasárnap 2 
órai kezdettel tartj£vrendes havi 
gyűlését a ref. egyház gyüléster-
íttében. 

Ezen a gyűlésen veszi kezdetét 
a 75 centes befizetés. 

Mitró Mihálynét kérjük, hogy 
személyesen jelenjen meg ügyé
nek elintézésére. 

Kérjük az összes tagok pontos 
megjelenését. 

Kish András, 

SZŰZ MÁRIA EGYLET/ 

Az east youngstowni Szűz Má
ria egylet vasárnap délután 2 óra
kor kezdődő gyűlésére, a Crow-féle 
hallba, kéretnek a tagok- m pon
tos megjelenésre. 

A tisztikar*, . 

OS ALÁD I ÖRÖlp 

Nagy öröm érte Szalai Kálmánt 
pénteken, amikor felesége szül. 
Galambossy Ilona egy egészséges 
fiúgyermekkel lepte meg. A fia
tal párnak ez az első gyermeke és 
ez alkalommal rengeteg számú is
merőseik felkeresték őket jókíván
ságaikkal. •. A fiatal asszony éve
ken át lelkes tagja volt a Kossuth. 
Körnek és az Amerikai Magyar 
Hirlap nyomdájának volt értékes 
munkása. Mi is gratulálunk a csa
ládi esemény alkalmából. 

sase 

NE CSAK BIZTASSA, de hozza is el 
az egész családját a 

SZENT GYÖRGY 
Magyar g. k. Egyház 

[grPIK-NlKJERE Belépő-jegy: nőknek 25c, férfiaknak J5Q&, 
Gyermekek nem fizetnek 

Szerdán d. u. 1 órától 
kezdődő nagyszabású 

melyet a helybeli és vidéki osszmagyarság szórakoztatá
sira az OHIO WORKS steskoni Play Groond-ján rendez 

Pompás magyar konyha, kitűnő italok, ice cream, sand
wich, jégben hűtött dinnye stlk| Szebbnél-szebb tárgyak sor-
solása, szórakoztató játékok. • l 

Rigó Jóska és cigányzenekara muzsikál * •; 1 * : 

Vegye az Ohio Works car-t és szálljon le a végállomásnál 
Minden magyar testyért szeretettel vár > & -•i&Ok y • •' & rendezőség. ,0 
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