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Karácsony ikm két 
|gy theck-et ason ftaasegtfi, * 

A Legfelsőbb Bíróság az emberi 
jogok egy uj szakaszát irta meg 

Irta: Felix Frankfurter 

(A Szerkesztő megjegyzése: 
A "The New York Times" 
s*i vessége folytán ' örömmel 
közöljük itt Mr. Felix Frank
furter, a. kitűnő amerikai jo-, 
gász cikkét a Legfelsőbb Bí
róság ítéletéről a hires Scotts-

. boro ügyben. Mr. Frankfurter 
>'•'< Í#82-ben Bééiben, Ausztriában 

szüleiét és 12 éves korában 
vándorolj , 'az. Egyesült Álla
mokba. Fényei jogi karriert 
futott be, sok jogi kftnyv szer
zője és 1914 óta a ' Hflryajrd 
egyetemen a jog tanára!)'^' 

kr 

ifc.' 

A ínikor az Egyesült Állani ók 
Legfelsőbb Bírósága nemrégen 
megváltoztatta az alabamai Fel
sőbb Bíróság Ítéletét a Scottsbo-
ro ügyben és uj tárgyalást ren
delt el, a biróság fejezetet irt a 
szabadság történetébe. A hatá
rozat nagy jelentősége még túl
haladja azt i*y hogy f egyelőre 
megakadályozta hét szerencsét
len néger gyermek k Í végezte
tését. 

Ezt a hét * fiút olyan bűnnel 
vádolva ítéltek el, amely délen a 
leggyülöletesebb a lakosság .sze
mében. A seottsboroi biróság íté
letét az alabamai Felsőbb Biró 
ság elnökének erős ellenzése el
lenére is jóváhagyta. Ezekntán 
az érdekeltek engedélyért folya
modtak, hogy a tárgyalás meg-
ujittassék és a Legfelsőbb Biró 
ság helyet adott ennek a kére
lemnek és tárgyalást tűzött ki az 
ügyben. Egy uj tárgyalás szük
ségességének okául azt hozták 
fel, hogy a néger fiuk ügyének 
tárgyalása nem folyt le a törvé
nyes formák közt, hogy a védő
ügyvédhez való joguk megvona
tott töliik, és hogy olyan esküdt
szék ítélte el őket, amelyből Ka
ját. fajuk képesített tagjai ki 
lettek zárva. Ezen jogtalansá
gok az Egyesült Államok Alkot
mányának alaptörvény eibe üt
köznek. „ 

A tárgyalás körülményei Mr. 
Sutherland legfelsőbb bitó sze
rint a következők voltak: A vád 
lottak nem voltak alabamai la
kosok. Egy tehervonat nyitott 
vagonjában utaztak az államon 
keresztül, a tehervonaton rajtuk 
kiviil még több fillér fiu és két 
fehér leány utazott. A fehér fiuk 
panaszára a vonatot az egyik ál
lomáson megállították. A* fehér 
lányok itt azzal vádolták a feke
te fiukat, hogy azok őket megtá
madták. A fiukat letartóztatták 
és Scottsboroba vitték őket. Jlat 
nap múlva elkészült ellenük a 
vádirat és annélkiil, hogy bármi
lyen barátjuk, vagy rokonuk lett 
volna az államban, a tárgyalás 
megkezdődött. 

"A vádlottak .védelmére senki 
«e jelentkezett, vagy jelent meg" 
s miután védő nélkül a tárgya-
láat megtartani nem lehetett, a 
biru a& egész helyi ügy védi ka
marát egyöntetüleg bízta üreg a 
védelemmel, "és 
rábeszéltem őket, 

védő nem, jelentkezne", irja a 
biró jelentésében. A targyalason 
egy tennesseei ügyvéd jelentke
zett, aki azt mondta, hogy bizo
nyos személyek ajánlatára, aki
ket nem volt hajlandó megne
vezni, és akik szerinte az ügyben 
érdekelve voltak, jött ide, de a 
"megnevezetlen" személyek nem 
fogadták fel, vagy bizták meg a 
védelemmel, az üggyel nincs tisz
tában, sem arra nem készült, az 
itteni bírósági szokások ismeret
lenek előtte, de hajlandó egy he
lyi ügyvédnek a védelemben se-
g'étíkezni és a. tárgyaláson meg
jelenni. Egy helyi ügyvéd erre 
hajlandónak nyilatkozott védőül 

mondván: "Segíteni 

pette került a biró*ag elé, a Uti-
íelftdbt? nj 
t**<lelt el, mofcdi'áft: 10 
ság, amely egy felfafult tömeg
gel van körülvéve, amely ítéletét 
követel és mindére képes, hogy 
azt megkapja, nem nev^*h«tő bi* 
róságnak egyáltalán. A Legfel-
sőbb Biróság ehhez a prineipium* 
hoz még egy .ujabli^t' eaatolt- a 
Seottsboro ügyben. , , 

Nemcsak a biróaágnak kell 
mentesnek lenni külső befolyá
soktól, de a vádlottaknak a kel
lő védelemmel kell rendelkezni* 
ök. Védelem keresésében a bíró
ságnak a vádlottak segítségére 
kell lennie. Vizsgálat lefolytatár 
sára én bizonyítékok szerzésére 
időt kell engedélyezni. Különö-
s-en fontosak ezek a feltételek 
kapitális esetekben. Minél súlyo
sabb a vád, annál fontosabb a 
vádlottak minden jogának a 
megvédése — még Ha a bűnösség 
nyilvánvaló is. 

A Scottsboro ügyben hozott 
határozat alapokat állit fel ezen 
a téren és előírja, garantálja 
vádlottak jogait. A határozat 
felülemelkedik -ennek a hét sze
gény .gyermeknek az iigyén. Sor
sukról nem határoz. Bűnössé 
giikről vagy ártatlanságukról 
nem is beszél. Ezen kérdés el
döntése az alabamai bíróságok
ra vár. A Legfelsőbb Bíróság 
csupá-n megállapította, hogy íté
let csak ugy hozható, ha a biró
ság tekintettel van a törvény elő
írásaira és a biráskodáa civili
zált yvakorlatára. 

SEEJ)TT£KZSÉB£T 
MAGYAR. ÁRVAHÁZ 

szolgálni, 
fogok, amennyire tudok." A Bi^ 
róság: "Rendben van!" 

"Es ilyen családias formában" 
állapítja meg a Legfelsőbb Bíró
ság határozata, "tptt a védelem 
fontos kérdése elintézve." A fia
tal, tudatlan, analfabéta vádlot
tak ilyen körülmények között ke
rültek tárgyalásra. Ellenséges 
hangulat közepette,' fegyveres 
katonák rángatá.sára, a tárgyaló 
terem gyűlöletet lövölő tömege 
előtt. És. amikor életük kérdése 
volt mérlegen, olyan védők kép
viselték őket, akik alig pár pil
lanattal előbb, minden felelőség-
érzet nélkül, vették át védelmü
ket. 

"Azt hisszük" mondja a hatá
rozat, "hogy a« a tény, hogy a 
vádlottaknak nem adatott elég 
idő. hogy védőket szerezhessenek 
és, hogy egy ilyen fontos ügyben 
a biróság nem jelölt ki határo
zottan egy védőt * vádlottak 
számára, elég arra, kogy a tár
gyalást hibásnak nyilvánitsuk és 
megsemmisítsük." 

A vádlottak bűnösségével vagy 
ártatlanságával a Legfelsőbb bí
róság határozata nem foglalko
zik, mert tudvalevőleg olyan bű
nök. mint: gyilkosság, gyújto
gatás, megbecstelenités, lopás, az 
állami törvények megszegései az 
állami törvényszéke^ hatásköré
be tartoznak. A Legfelsőbb Bí
róságnak még az sem lehet .fela
data, hogy az államok bíróságai
nak minden hibás tárgyalását 
helyreigazítsa, ez az államok fel
sőbb bíróságaira tartozik, inert 
hisz egv 120.000.000 lakossal ren
delkező országban ez lehetetlen 
volna. 

Az Alkotmány 144kAmad
men tje azonban egy korlátozást 
ir elő az államok törvényhozói é* 
bírói hatalmára, amennyiben azt 
mondja): "egy állam sem foszt
hat meg egy személyt az életétől, 
szabadságától, vagy tulajdonától 
törvényesen előirt tárgyalás nél
kül.7' Ezen törvény betartása pe
dig a központi bíráskodás felada
ta és a vádlottak ezen alkotmá
nyos jogukért a. Legfelsőt^ 
róüághoz folyamodhatnak. 

Az emlekczetes Moore—Demp" 
természetesen, j.sey ügyben, amikor miként a 
hogy segítse- í Seottshoro ügyben, egy néger a 

nek az ügyben, amennyiben más 1 fekzitott déli fajgyűlölet köze-

A félsavi vő Szent Erzsébet 
boldog és dicső halála óta hét-
százegy eszteudő múlott el, de az 
Ö példájának, dicsőségének és 
hírnevének fénye évről-évre szeb 
ben ragyog. Mert bár napjaink
ban egyre jobban terjed a nyo
mor, de hatalmas méretekben 
terjed az irgalmasság is. amely 

•Szent Erzsébet példája szerint az 
éhezőknek ételt, a szqmjuhozók-
nak italt, s az árváknak meleg 
otthont nyújt. A rózsavivá Sz-ent 
Erzsébet példája . májusi üde, il
latos levegőt varázsol a tél hide
gébe. amint, az 0 kötényében is 
a fagyos tel közepén váltak cso
dásan pompá-zó rózsákká az ala 
mizsna kenyerek. Éppen ilyen 
rózsákra van szüksége a detroiti 
Magyar Árvaház kis árváinak is 
Az irgalom rózsáinak virulniok 
kell a kereszténység paradicso
ma kertjében, s a Szent Erzsébet 
példáját követő nemeslelkü ke
resztény nők és férfiak szivében 
is! Ilózsák és' virágok nélkül sze
gényes, üres a kert. Az irgalmas-
ság gyakorlása nélkül szegény 
és üres a kereszténység és üres 
az élet. Viszont az irgalmasság 
gyakorlása nemcsak az árvák 
számára fakaszt édes illatú ró
zsát. hanem még inkább a jótevő 
számára, aki az irgalmat gyako
rolja. Boldogok és áldottak, akik 
a rózsavivő magyar Szent Erzsé
bet dicső példáját követik ós 
gyakorolják. 

A Szent Erzsébet Árvaház el
ső karácsonyfa ünnepélyét dec. 
18-án tartjuk, melyre szeretettel 
hívjuk meg Magyar Testvérein
ket s jótevőinket és kérjük .Mind 
nyájakat, hogy mielőtt meg
gyújtják otthon a karácsonyfát, 
jó szívvel és áldozatos szeretettel 
gndoljanak az árva magyar gyer
mekekre, hogy az árváknak is 
boldog és meleg karácsonyuk le-
gKn. 

Adományok tg alábbi eimre 
küldendők: St. Elisabeth Hung
arian Orphanage 8428 South 
St., Detroit, Michigan. , 

Folyó hó elijiul* 
vasárnapján este S árakor fényes 
keretek között ünnepelte Uitköz-
flégünk a ü«>renceh»ket, fiatalo* 
kat és üregeket együtt. A ter* 
münk zsúfolásig megtelt hitköz
ségi tagokkal, ismerősökkel, jó-
t>arátainkkal én sokkok vendég' 

és *váfosi* tisztviselőkkel. 
Az estére &z ennivalót Feren-

ceink adták össze; finom sertés 
került az asztalra és egyéb enni 
való. Mondhatjuk, a hitközség 
minden nagyobb fáradság nélkül 
szép anyagi haszonhoz jutott az 
ünnepeltek részéről. Szép volna, 
ha sok ilyen névnapot ülhetnénk, 
mert a nehéz időben a templo
munk a híveknek megterhelése 
nélkül megbirkózik a depresz-
szióval. Az estét "ísten áld meg 
a magyart" liimnusszaJ nyitot
tuk meg. A plébánosunk köszön
tötte. a Fereneeket, utána "Jere
miás siralmai" színdarabot ját* 
szotta ifjuságunk kitűnően, 
majd következett a vacsora, mely 
alatt Tóth János-kántor veze
tésével hitközségünk gyermekei 
éltették az ünnepelteket; termé
szetesen, a színdarabot is ő taní
totta be ügyesen, mint azt már 
sokszor luáSkóf" is t-etíé. A' gyer
mekek verselése után szónokol
tak a városi tisztviselők és egyik 
vendégünk még két Ferencünk. 
Azután énekeltek és -egy leányka 
táncot rl#jtett- zenekíséret mel
lett. Á vacsorát a hitközség jó 
gazdasszonyai' készítették. Az 
estén fáradozó minden munkás
nak hálás köszönetet - tolmácso
lunk. A Ferepcekefc pedig a jó 
Isten éltesse! 'V[ - Gondnok. 
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CS^WüB 1BTVÁJ7. 
Templom a We4; Second »trtet-#a. 

Parókia a tcmploaantl ezembéa. 

"H." 

fVÖNGVaSKICEK j 

Az arabok aohatem 4ivoUt^ék 
el h&jlOuikból a bolon4okat ét 
«s arab bolondok aohmam v«ssé> 
lyeadc. As elmeonrotok atm jú-
to«»* <4 «P«k » Í#1ÍWMT» 
séigt V- * \* : •:> 

41kohoh ĵ tialsi az emberi 
agyba annyi, qünt bonuokot is^r-
ni egy gép kerekei 1/úité. 

T~ " -a . " - + rA 

Advent, második vasárnapját 
szép számú, közönség ünnepelte 
meg teinplQmunkban. Az adako
zás is olyan összeget ért el, ami
lyen még nem volt az elmúlt vi
rágvasárnap óta. Vajha azt je
lentené ez, hogy legalább, a temp
lomlátogatás és adakozás tekin
tetűben elmúlj*-depresszió 'j&i. 
zöttünk. í 

Novemberi eredmény. Prezsbi-
tériumunk a íuult szombaton tar 
totta meg rendes havi gyűlését s 
állapította meg: Bevétel voltösz-
az eredményt a következőkben 
szesent 63.91. kiadásunk: 61.83, 
maradvány nov. végén: ^2.08. Az 
egész esztendőben ezek ,a számok 
a legszegényebb anyagi ered
ményről tanúskodnak. De remél
jük, hogy amint ború után jön a 
derii, sötétség után a világosság, 
ugy ezután a szegényes hónap 
után jobb, gazdagabb hónapok
ról számolhatunk be. 

Az Ifjúsági Kör a mult hétfőn 
tartotta utolsó gyűlését ez szten-
dőben s választotta meg az uj 
tisztikart a következő évre. El
nök lett Rudnyák Miklós, alel
nök Fülöp Zsófia, jegyző Kiss Jó
zsef. pénztárnok Leitner János, 
ellenőr Danvi Anna, ajtóőr Ju
hász János, vigalmi biz. elnök 
Bartik Mihály. Az uj tisztikar 
januárban foglalja el hivatalát s 
első gyűlését a jövő évben január 
9-én fogja tartani • 

mjr A 
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,; Boavdmajn and Phelps St. 

Városúnk legteljesebb virág raktárit. Virágok 
minden alkalomra, u. m.: ESKÜV0KftlÍ» TE-
METÉSEKEE, PABTYKRA. Al arák mindig 
alacsoiiy^;.,-^/"^'';,u.; •; 

PULYKÁK, KACSÁK, TYÚKOK ÉS LIBÁK 
valamint mindenféle számyas-állAt karát^onjrra 

V . . , ^ ^ '.V- | , 

fivek óta most vannak a legalacsonyabb árak! f \ 
in'-

Vásárolfon OLES-nál 
tegye élvezetessé karácsonyi ebédjét.^ ' 

KÉRELBM! 

Kérjük axon olvasóinkat, kik 
Bek előfizetése már lejért, ssives-
ked jenek Ml mielőbb megu jitaoi. 

 ̂Elssélta mafét 
Beteg: Attól félek legjolíban 

doktor ur, hogy élve fógna'k el
temetni. ' 4 * v * " * V ^ 
1 Orvot*: Attól ne féljen, - amig 
é n  k é z é l e m  . ' ' v * -  *  

kflrütmény 
'Biró - ^ Micsoda példátlan ' du|u 

vaság az: egv ? teli borosüveget 
rágni a;^niáiv':f-éjéh«s! v \ 

Vádlott : ^Kéi*em *• szépén ' biró 
ur. egészen? kiinn|1i fajtájú bqf 
volt. * - •' 

Lendítsen a Napóti 
Est könnyen megteheti 
a Gáz Radiantfire-rel 

, A Gáz Sadiantfire szabad tűzhely, ^ i; 
gyors, tiszta és kellemes. Ezen el
fogadott tényekkel vannak ellátva 

. az amerikai otthonokban. 
; A Badiantfirek teljes készlete lát- ." 

ható kiállítva a Gáz Irodában és ^ 
az ön kereskedőjénél. Hivjon föl 

C bennünket telefonon. Mi szívesen 
. f nyujtunk felvilágosítást a gáz Ra> J 

- p ditóflre szabad tűzhelyéből. ; 

Telefon 44471 — v;.; 

The BAST OHIO CAS CO 
Cor. Boardman k Champion Sts. , ' 

m 
£ FRANKLIN TÁBSULAT 

NAOY KÖNYVRAKTÁBA 
AZ KOYZS. ÁLLAMOKBAN 

^ Franklin Társulat budapesti 
kiön^vkiadó cég .raktárát létesí
tett az Egyesült Államokban és 
uiagyar könyvekkel ,akarja rella% 
ni ^Amerika. ;nagyar lakosságáig 
A magyarságuak szívesen . kell 
fo^dni.a qég, ajánlatát, aiflőly 
n#gy, áldozatok, tirájp hozttj- ezt 

.létr^ .éti. a ii}agyar kultúra, kiter
jesztett jobbja fölé ^egitő kezef 
keii^nyiijtaiy « . : 1 

'„ ^'^agyar Jtyi^v^a ^gyar ház-; 
ban(a' magyar»kú!ltura dokumen* 

4- .C-4 v * 
' •&/ \*Jj •> <í Q* €: i- X' 

tliővubUí-fel-üftgdWtáslat;, ^tve-
senX szolgál • a v? Foreign'- L«ing^ag«f 
Information ,Service. Iuá;., 
Fourth AVHiii(e}; >i[ew Vurk it>'. 

'í) a-

•• ••Wnsügye^ . / V/ 
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náluál, ha annyi pénzed volná 
mint Mellonnak 1 • N ^ t 

— Én inkább af^ii viliink kl* 
vánesi : mit csinálna. Keíl^n, hi 
annyi pénze lenne, lujnt -.nekem? 

Xöslekedési visiónyok | 
; 'Unsz esztendővel ezelőtt 
félnapba beletelt, itmífg'az em5 
ber begyalogolt á ma pef 
dig két óra alatt is meg lehe| 
tenni k? utat. " * 

— Ja vultak - az utak. azóta ? • | 
V— Üehogy. Régebfceh hat kocs^ 

ma < volt az • utoii, mo^t p 
csak• kettő.''': V v: 
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Melyik % jobb* % kanná* 
vagy a friss gyümölcs f -' 

Manapság a hütőbereude^ésekr; 
kel ellátott hajók és yonatok as 
Egyésült Államoknak majdnen| 
minden részét ellátják friss ^:yüt 
mölcesel és főzelékfélékkel. Ilog; 
mégsem kerülhet minden ház aszj 
talára egész éven át friss gyii* 
mölcs és főzelék annak oka, hog; 

,a« ilyen messziről szállított án^i 
az év egyes szakaiban drágá 
olyannyira, hogy az átlagos fizi 
tésü amerikai munkás erszényül 
nem engedheti meg a. bew^rié-
süket. 

Általánosságban az az elterjeílt 
vélemény ,hogy ezek a friss ni|»» ; 

vényi ételek pótolhatatlanok és & 
kannás gyümölcsök és főzelékeié 
nem helyettesithetik őket. A kai** 
nás (konzervált) gyümölcs pedig^ 
mindig és mindenütt kapható és 
aránylag olcsó. 

Ha megvizsgáljuk a friss és 
kannás gyümölcsöket, azt fogjuk 
találni, hogy mind a kettőnele* 
megvannak az előnyei és hátrá
nyai egyaránt. Európában, ahol 
friss gyümölcs és főzelék csak 
nyáron és kora őssftel kapható, a 
háziasszony üvegekbe rakja el ti 
úgynevezett befőtteket, lekyáro* 
kat készít, paradicsomot főz és 
szárított, vagy főtt formábaiv 
teszi el a főzelékeket a téli és ta
vaszi hónapokra. Ezek, az üve
gekbe eltett növényi ételek nagy 
szeretetnek örvendenek, pedig 
sok baj van velük, gyakran meg
penészednek, vagy megsavanyod
nak. Akárhogy is vigyázz a házi
asszony, az ilyen bajokat az üveg 
berakás és az üvegbekerült leve
gő okozza. Az ilyen otthoni gyü
mölcseim kás pedig tenger^i> Unj 
jal és munkával jár.. 

A kannás gyümölcsöket ma 
már a leg jutányosabb módszerek
kel készítik, állami felügyelet 
alatt, tökéletesen megtisztítva és 
a leghygieniknsabb eljárással 
rakják el őket. Egy előre mega
lapított és kísérleti uton legjobb
nak bizonyult hőfokon teszik el 
őket és a tökéletesen lezárt kall* 
nákban teljesen légmentesek, te
hát nem romolhatnak. Nagyrit
kán előfordul, hogy egy hibás 
kanna átcsúszik a vizsgálók sjp-
me alatt és a felbontásnál sava
nyúnak bizonyul, vagy a tetején 
penészréteg van; ilyenkor tyjt 
vissza kell vinni a kereskedőhöz 
aki becseréli szívesen, mert # 
gyár visszaveszi tőle. A kannás 
gyümölcsök és főzelékek, tehát 
tökéletes pótlói a frissnek és egy 
jól megfőzött gyümölcs gyakran 
még könnyebben emészthető, mint 
a nyers gyümölcs. Csak egyben 
maradnak a befőzött gyümölcsük 
é.s igy a kannás is a nyers mögött 
hogy a befőzés alatt a növényben' 
levő vitamin C egy része eluuMa-
tul. ' 

Tudott dolog, hogy télen a 
messziről hozott gyümölcsöket 40 
tőzelekeket éretlen állapotban 
szedik le es azok az uton, vagy az 
elárusítóhelyeken érnek meg. ^ 
kannában eltett gyümölcsöket a«f' 
zel szemben mindig érett állap<#» 
ban szedik le, mert a gyárak m|n 
dig a termelőhelyek közelébpt 
létesülnek. Ez egy nagy előnye ^ 
kannás gyümölcsnek a messzinél 
hozott nj-ers gyümölcsökkel szew 
ben. Együnk nyers gyümölcsöket 
az évnek abban a részében, an$i* 
kor azok hozzánk közel terem* 
nek és olcsó árnak, de az év azoft 
szakaiban, amikor a friss gyty* 
mölcs és főzelék drága, helyette* 
sitsük őket a.kannás áruk válté* 
zataival, amelyek ugyanoly*^ 
jók, sőt gyakran egészségese^ 
bek. A kannás gyümölcs iráj|| 
mindig bizalommal lehetünk. X-
niert az sohasem árt meg és najjjp 
barátja a háziasszonynak as 
e r s z é n y ü n k n e k .  ' '  . ;  
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