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Ki legyen a képviselő ? 
, • ' ' **"* j • V 

A "Pesti Hirlap'' december 21-iki számából, < t 

Ilorthy Miklós már két beszédében emiitette-, hogf 
attól függ Magyarország sorsa, kik lesznek a képviselők? 
Hogy okos, képzett, becsületes, kiváló tehetségű emberek 
legyenek." A-fővezérnek igaza van. A Pesti Hirlap ol
vasói emlékeznek rá, hogy évekkel ezelőtt ennek a jogos 
és okos Hivánságnak törvényes biztosítását vagy legalább 
istennek lehetőségét sürgettem e rovatban. Hogy a kép
viselői tekintély s az egész pálya nagyon lezüllött,, annak 
egyik oka volt. hogy a legkülönbözőbb pályákon levő te
hetséges és becsületes férfiak nem lehettek képviselők, 
mert kenyérkereső pályájukat nem hagyhatták ott a man
dátum miatt. A szakemberek nagy része, a birák, ügyé
szek, középiskolai tanárok, tanítók, állami, megyei vagy 
városi tisztviselők, mérnökök, gépészek, épitészek, vas
utasok stb. csak ugy lehettek képviselők, ha végleg lemon
dottak állásukról. Ezért a régi parlament nagyrészt mág- merited only by a fractional 
Másokból, földbirtokosokból,, fiskálisokból és — foglalko-1 minority of our people of alien 
zásnélkiili egyénekből állott. Külföldi rágalmazóinknak j or̂ n' v  1 9 ^  i n f l  
«z az állítása, hogy nálunk csak 44 jogászok és kanaszok 
Tal pak, a parlamentünkre nézve nem is volt egészen rá-

nem a pártok keressék föl az igazi tehetségeket. A régi 
világban például Tisza Kálmán hatalma tetőpontján vi
gyázott arra, hogy ellenfelei közül a kiválóbbak ki ne buk
janak. Irányi Dániel; Ilelfy Ignác és Törs Kálmán ellen 
sóksíor nem engedett kormánypárti jelöltet fellépni. A 
tehetségeknek valami pártok fölötti tiszteletet kellene 
biztosítani! 
ONE WAY TO HELP THE 

MELTING POT WORK 

(Reprinted from Evening Mait ét 
January 15, 1920) 

Ifi his annual message to the 
legislature Gov. Smith called 
attention to a danger that can
not be too strongly emphasized 
and too carefully avoided. The 
governor said, in denouncing 
the anarchists and the violent 
revolutionaries among our 
alien population: 

But while we should be relihat-
less toward this type of distorted 
peiksonalities, "we must not con
fuse them with the hundreds of 
thousands of our brothers of alien 
stock who have made America 
their home and who have helped 
to build up our great nation by 
self respecting labor and their 
citizenship. Their sons have add
ed luster to our name in the bat* 

' iVfields of the great war. Let 
lA remember them now and let us 
résent as sinister and as a new * 
expression of the old know-noth
ing spirit, the attaching to all 
citizens of foreign birtlv-óf the 
stigma of radicalism. 
The future of America *8 a 

nation depends in an important 
degree, upon the measure of 
success we achieve in uniting 
all the racial strains in our pop
ulation into a single racial ele
ment—the American—with a 
single American aim and a sin
gle American ideal. 

There is a tendency among 
some of the native-born whose 
vision is not far-reaching to 
visit upon the foreign born as 
a class the resentment that is 

and to demonstrate the vigor 
of our institutions. 

Shall We avail ourselves of 
their aid, and thus rivet them 
with indissoluble bonds to otar-
selves and to America? 

Or shall we, by chilling their 
hearts with suspicions and 
weakening their loyalty by un
reasoning hostility, add the 
force of conviction to the slan
derous accusation maliciously 
disseminated by the apostles of 
violence, that America is thé 
country of one class and one 
race? 

These are questions that 
every American must answer 
for himself. 

Upon the htö&mr to these 
questions which every individ
ual American makes in his 
daily life and his daily contacts, 
will depend in a large measure 
the success or the failure of the 
effort which we are now put
ting forth ot make America 
united in purpose and imperv
ious to the criminal assaults of 
the "borer within.'* 

J5LADÓ 
egy öt szobás ház. 4 éves. Van 
benne viz és gáz. A Morley ave-
nüen, a Sharon Steel Hoop Co.-
val szemben. Ára $2,800. A bú
tort is meg lehet venni, mert az 
ó-hazába utazunk. Csenterics Pál,! 
38 Morley Ave. 

(5. 13) 

A. L. & E. EEES 
Bell, 804. FÉNYKÉPÉSZ. Auto., 6629. 

143 We»t Federal Street, Yoangítown, O. 
Nagyított képek, családi képek, lakodalmi felvételek, postakártyák ifcb. 

Elsőrendű munka, mérsékelt áraU. 
HMiilinMM 

IGYON 

t 
Éppen olyan 
mint a Sör 

a legolcsóbb napi árfolyam mellett. 

HAJÓJEGYEt 

ft leggyorsabb és a társaságok által megsül 
bőit áron. 

ÚTLEVELEK 

éft &2 utazáshoz szükséges okmányok ingyt-
Stis beszerzéü. 

1 i m 

tÜLFÖLDI OSZTÁLYA 
| Wiok Building, cor. Phelps and Federal Streets 
I Youngstown, Ohio 
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The vast majority—1£ would 
not be too much to say 90 per 
cent.—of our foreign-born pop-

galrm. Kifejlődött egy külön társadalmi typus: a képvi
selő, akiről senki sem tudta, liosjv ki volt, mi volt, de aki-
b(íl móg minden lehetett. A félbemnaradt exiszteueiák s ! build the country, eager to live 
iskolákból kimaradt emberek többé nem csupán az j ^ Absorbed "compküb^into 
irói pályára mentek, lianem a képviselőségre is. Hon
atyasághoz csak a következő képesítések egyike kellett: 
pénz, összeköttetés, vagy nagy száj. A legderekabb szak
emberek nem lettek törvényhozók, mert komoly ember a 
biztos örökös állását nem hagyta el a rövid képviselőség
ért. De épp a haszontalan emberek hagyták ott pályá
jukat, amelyen rendes uton tehetségükkel nem boldogul
hattak s mint egy kalandor, arra számítottak, hogy a kép
viselőséggel majd magasabb állásba jutnak, ami sokszor 
sikerült is nekik. A miniszteri segédfogalmazó megvá
lasztatta magát képviselőnek, lett főispán s egy-két rang
létrát és sok érdemes embert átugorva visszakerült a mi
nisztériumba méltóságos umak. így lett lassankint a tör
vényhozói hivatás sok haszoutalan strébernek a foglalko-
zásnélküli, nagyszájú naplopónak szerencsevadász pá
lyája. 

Ezért agitált lapunk is évtizedeken át oly törvény
éit, mely megengedi, hogy rendes foglalkozással biró 
egyéneknek nem kell végleg otthagyniok kenyérkereső ál-
lásukot. Hanem szabadságolják őket s a mandátum le
jártával minden Oineinnatus visszatérhet a saját külön 
ekéje szarvához. Így a legjelesebb szakemberek felvált
va öt-öt évre képviselőnek mehetnek, hogy tudásukkal 
használjanak az országnak. De hogy a képviselőséget 
senki se használhassa ki rendkívüli előmenetelre, ki kell 
mondani, hogy minden képviselő csak a régi rangfokoza
tába térhet vissza, csupán a korpótléknái és irpigdijnál 
számitják be a képviselőség idejét. 

Ezt a reformot, mely nemcsak politikai, h&nem tár* 
sadalmi is, Vázsonyi Vilmos bevette választójogi terveze* 
tébe. Mivel e javaslat ellen a magyar nyelv mellőzése 
miatt a Pesti llirlap vívta a leghevesebb harcot, köteles
ségünk ezt elismeréssel megállapítani. S ugyancsak elis
meréssel kell adózni a mostani kormánynak, hogy rende
leti uton életbeiéptette azt. Több mint husz évi újságírói 
harc kellett hozzá, hogy végre törődjenek a parlament 
színvonalával. • -" 

Papiroson tehát JHegvali fi lehetősége iannalf, ^hogy 
Horthy kívánsága, amelylyel az egész nemzet kozohajat 
tolmácsolta, megvalósuljon. A gyakorlatban azonban uj 
nehézség táiiiáidt. f Az, hogy a legmiuimáUtabb értelmi 
cenzust, még az irás-olvasánt sem kívánják meg a Válasz
tótól. Az értelmetlen választók óriási megszaporodása 
ismét a szájhüsöknek fog kedvezni. Azért minden egyes 
I (árt vézelőm^nek áx volná fi kötelesség hbgy jól megvá '  "  . .  . . . .  r >  .  * • « • • < » *  1  

ulation is sound to the core 
anxious to do its part to up-

be absorbed completely into 
our social and political struc
ture. 

We cannot afford to alienate 
these people—about 40 per 
cent, of our population—by 
setting up against them a bar
rier of prejudice, of misunder
standing and of jp&deaerved 
suspicion. 

The aim of at! ^patriotic 
Americans, whether native or 
foreign (bom, should be to elim-

! inate barriers, not to erect 
them. 

During the war we accom
plished an incidental purpose 
that can be .made of vast value 
in building up America. 

The loftiness of our ideal 
elicited from our foreign born 
a demonstration of devotion to 
America and an understanding 
of the meaning of America that 
furnished a mighty impetus to 
the work of wiping out all 
racial lines in our country. 

In every movement designed 
to strengthen our arm and steel 
our soul for effective dealing 
with the enemy, every class oi 
our foreign-born people took 
their part—and their full part 
—.proudly and without reserva
tion. 

Now that the enemy who 
menaced us from without has 
been conquered, we are con
fronted with an enemy wfce ia 
assailing us from within. 

Our moral and governmental 
machinery has been set in full 
motion to deal with the mon
ster of subversion at home, just 
as it was put in motion to deal 
with the monster of imperial
ism abroad. 
| In our present emergency, 
in the onö that ended on No
vember 11, 1918, We can rely 
on the overwhelming majority 
of our fellow citizens of foreign ! 

origin to stand unflinchingly by 
Ü8 in xmr determination to vin-

bt record 
csak 
$8.75 

TO LEFT 

ISPEED 
E6Ü-

LATOR 

Minden más Gramofont helyettesit. 
Elérkezett az i»lő, hogy 

bárki tulajdonosa lehet en
nek a beszélőgépíiek $8.75- / \ Phonograph 
ért. Tekintse meg ezt a saép 
gépet. Hailötta-e már, hogy 
bárki vehetett ilyen jó gé
pet ilyen alacsony árért? 
Nem és önnek sem lesz 'al
kalma soba, WIND „ 
mint most, MACHINE 
hogy ily ol
csón juraort 
hozzá. Ez a. 
beszéld gép 
rendk ivül 
o r ő s e n ké
szült. Finise
lése szvp. Ügy 
atgy, űliut 

kis rekordo
kat játszik —• 
kettőt egy-
Bzeri felim-' 
z ás sal. A 
hang tiszta é* világos ugy, mint a drágább gépekben, ive. a gramofon jól 
kézre esik és nem nehéz — elviheti akárhová, az erdőbe, a piknikre, ba
rátaihoz, egyszóval mindenhová. Mindenki, aki haza készül, vigyen egyet 
magával. .Játszhatja a vasúton és a liajón, mig odahaza nemcsak maga, de 
barátai és családja is gyönyörködni fognak hires énekesek nagyszerű já-
hókán. Ez a beszélőgép megér legalább $15-t, csak az£rt adjuk ezen az 
olcsó áron, ínely olcsóbb, mint a gyári 6r, hogy bemutassuk őket. Csak 
2000 darab ára egyenkint $8.73. Aki kivágja ezt a hirdetést és beküldi a 
rendeléssel együtt, annak ráadásul adunk 5 lemezt és 100 tüt TELJESEN' 
INGYEN. Aki kettőt vagy többet rendel, annak minden géppel 8 lemezt 
és 200 tüt küldünk TELJESEN' INGYEN". Nem kérjük a pénzt előre, csak 
a pontos címét és $l-t, a többit akkor fizeti, amikor megkapja a gépet. 
Ezeket a beszélőgépeket nemcsak Chicagóban áruljuk, hanem postán szál-
litjuk az Egyesült Államok és Canada minden részébe. Canadaiak és akik 
nem Amerikában laknak, küldjék a v^íelájt el&a. Boha sem 1c3ü t&bbé 
ily alkalma, azért rendeljen azonnal. 

, UNION PRACTICAL Co., 1065 Milwaukee Ave. 
| Dept. 344. Chicago, III. 

20% Engedményes Vásár 
Minden öltöny és felöltő; 

mérték után készül . 
Divat kelmék. Kék szördzsek. Sima feketek. 
Ha még nem jött el erre avásárra., ugy ideje, hogy Ki

jöjjön. ,.ri 

$37.50 
értékek 

$50.00 
értékek 

$30 
$40 

$40.00 
értékek 

*45,00 4 Q CL 
m értékek 

$55.00 
értékek $44 - SZ $48 

.  EXCLUSIVE -{b MERCHANT TAILORS 

YOUNGSTOWNI üzlet: 17-19 West Federal Street. 
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J Ő  F A R M A  V É T E L  
Dl 

10 aker sima fekvésű föld, jé 0 szobáé hás, nagy is. 
tál ló és más mellék épületek. Folyó viz a farmán, jó 
gyümölcsfák, az összes állatállomány, teljes gazdasági 
gép felszerelés és minden szerszám eladó. Ez a farm 
csinált ut mellett, Ellsworth Center közelében van, 15 
mértföldnyire Youngstowntól.. Azonnali átadásra ára 
$9000. Jó városi házat elcserélek. 

Érdeklődjön azonnal. 

L. FRANDSEN, 619 Dollar Bank épület 
Bell telefon: Main 5618. Ohio State telefon: 5909. 
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Honfitársaink 
iiiíjűdéu gyógyszert leszállított áron kainak. 
Szegények, ha bármely orvosi receptet hoz-
zárik hoznak, teljesen ingyen készitjük el. 

AZ EMBEREK EGYMÁSNAK MONDJÁK 
$ZÉBT 

BULGÁR VÉRTEA 
legelterjedtebb családi gyógyszer az egész világon. Az egyik elmondja, 

; lágyan szabadult meg a hüléstől egy éjszaka, a másik elmondja, hogy rheumáján 
; 'iugy segített. A harmadik ember gyomrát éa székét javitotta meg. Nem 
j > ^oda, hogy az emberek ezrei dicsérik. . 
! Menjen a gyógyszertárba és kérjen Von Schlick-féle Bulgár Vér Teát. Ha 
: ti gyógyszerésznél nem kap, irjon azonnal és mi posta utján bebiztositott c#d. 
! magban küldünk egy nagy csomagot, mely 5 hónapra elég, $1.25-ért, vagv í-se-
I magét $;t.l5«ért, vagy 6 csomagot $5.2ő-ért. Cim: Marvel Products Co.r a M-

gár Vértea egyedüli készítői, 354 Marvei Building, Pittsburgh, Pa. 

Hazai Pióca kapható 

- r * lógassa a jelöltekel Hogy^ lie a törtetőket pártolják, ka-ídicate the faith that is in u 

-náljtm kapható a valódi 

Diana - Sósborszesz 
VI'ii • '• ipjj|iii|^iMn«wi|'|^>piii!iy^, • 

fontos eiui: . , - " ^ 

GoldenCross Phmmmcy 
i WI IS/AST FtiWAlAL >STKE!tfj: 
' \ Youu^btown, Ohio 
VÍ/ • • V r ' •' I '*•' ' 
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"Beszél jen vi lágnyelven" 

RENDELJE MBQ MOST VIRÁGAIT 
WP. VALSNTINB NAPJÁRA 

lía $»!tór rendel, akkor a leg
szebb virágokat kapja. NE FELEJT' 
B13 EL — nekünk mimlejp^ Jíol és 

-íffjly.en inesizeN laköak barátai* mi 
ktezükhöz juttatjuk a virágokat.'fi 

Étaln 171 " f ' Auto 2116 

RYflN&CüLVER. 
J  
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Virűjíkereske'lők, B. 11a/.el St 
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