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I 
A KASOK, AMIK LSNYULNAX 

Erdő» Bené* 

A karok' — mondta egy sittét 
délután az, altit én a Jós névvel 
tisztelek — a karokí amelyek az 
eftibert támogatják, egyszer mind 
elfáradnak és lehullnak. Az 
atiyánk karja és a kedvesünk 
htarja és a gyermekünké is, amely 
elhagy miiik.pt ps ráfonódik egy 
iéegenre. J •; 

A karok íttlfif? effáradíiáfe éte 
lehullnak és az embernek soha
sem kellene bizakodnia bennük. 

Isten, mint a kertész a fa nö-
vedékágait, ugy vágja le rólunk 
a karokat és jaj nekünk, ha mi 
rájuk mindenkorra számítunk. 

Jön oly idő, amikor ugy érez-
aiik, mintha egy nagy sziklaorom 
kiszögellő csúcsán állanánk és 
sem jobbról, sem balról nem áll
na mellettünk senki. 

Mikor ugy érezzük, hogy a 
hegyoíomhoz nőttünk és vissza 
ttem térhetünk és senki bennün
ket oda nem követ. Mert ez a 
hegyorom csak egyetlen ember 
számára van. Ez a kis darab 
magaslát csak a magányosé. . . 

Bs akkor jaj neked! Hiány
zanak mellőled a karok, amelyek 
Az életben téged támogatnak. Jaj 
neked, ha az anyád, a kedvesed, 
a barátod, vagy a gyermeked kar
jaira gondolsz, abban a pillanat
ban. . . 

Az egyedülség nagy pillanatá-
b&n, amely íhindenkirc eljön 
egyszer szörnyű lesz a te ér
zésed, ha azt kell hinned, hogy a 
karok nélkül néiii tudsz megáll
ni a te magaslatodon . . . Mert 
bizony lehullsz te akkor, mint a 
gyönge verébfiók, akit anyja ki
dobott a fészekből, 

Lehujlasz és elnyel at a íáély-
ség, aminek emberi tragikum a 
neve. . . * 

_ Ellenben nyugodtan és fön-
séggel állhatsz meg helyeden, ha 
érzed, ha hiszed, hogy akkor, mi
kor minden karok lehullottak kö
rülötted, két kar van, amely fe
lülről nyul le éretted és tart. . . 

Ebben a két karban kell hin
ned, látod, ebben a két karban, a 
mit nem fáraszt ki az idő, s amely 
rögtön lenyal érted ,h» te erősen 
kívánod. 

Ha addig, amig körülötted van
nak a té kedveseid karjai, nem 
gondolsz reá, ő elfeledkezik ró
lad akkor, amikor neked majd 
szükséged lesz ré. 

Ila e karokat nem érsed, ak
kor, a mikor az élet tart téged 
szorosan átölelve ,akkor ezek a 
karok nem keresnek meg téged, 
amikor fenn állas a to magányos
ságodban. 

Azért kéli, hogy ember keresz
tül nézzél az ő hozzátartozói lel 
kén, mint egy üvegen, hogy túl
nan meglássa e karokat.. 

Ha te tieid lelkébe ugy tekin
tesz, mint egy tükörbe, mely csak 
sajátmagad képét veti vissza, ak
kor migy fájdajja&fc váradnak 
reád. „ •i -* . 

De fe'éfitéísi! engem, ha mon
dom, hogy nem szabad ragaszkod
nunk nagyon senkihez, mert min
den heves ragaszkodás kifoszt 
bennünket, elveszi a látásunkat, 
vagyis megzavarja annak az üveg 
nek a {tisztaságát, amelyen ke
resztül kell néznünk, hogy lássuk 
azt, ami tul v»ű minden teremtett 
Jényen. 

11a te ugy tekinted a dolgokat 
és az embereket, mint szilárd és 
áthatian lényeket, amelyek fel
tár t óz tat hatnak és visszaverhet
nek, akkor kicsi állandóisággal 
tzveztetted meg magadat a# örök 

* állandóság rovására. 
Akármilyen közel áll hozzád 

valaki^ mégis csak ugy kell. ke
resztülnézned rajta, mint az üve
gen, ha azt akarod, hogy Istent 
meglásd mögötte. * 

Mert vA lóban mi^4ei^,tö^é^eny 
. dolog, ami körülvetítégfekefcv a .te 
* .földi életekben és maguk a karok, 
v amik s'ziiletéfeedtöl fogva kísérj 

..£<?• nek és támogatnak, maguk a ka-
Jfe, rokis üvegből vannak. 

Isten pedig egy n^ppTf -mind 
t : összetöri a karokat, » „ És ez ak

kor lesz, amikor eljön a te qaagá-
tiyosságodnak ideje és a te pró
batételed ideje és amikor felállit-
tatol a te sziklád magasára, hogy 
megmutathasd magad a te niivei-
todban Istennek és a világnak. 

Egész életedben erre a pillanat
ra kell készülnöd, erre az első 
pillanatra, amikor egyedül érzed 
magad a hegycsúcson ,és a karok 
hiányzanak mellőled. 

Ha elszédülsz a to magányossá
god érzésétől, akkor lebukol. 

Ha ellenben feleié nyújtod a- te 
karjaidat, akkor fönntartatol, 
mert a karok, amik felülről le
nyúlnak érted, megfognak téged 
a te esésedben. .« 
. . . Ext mondta Ét Jós egy sötét 

délután, amikor az eső szitált a 
kert pálmán fölött és szomorúan 
csobogtak a fáradt kutak és sö
tétek, nedvesek voltak a kert fa
lai. _ * ; 

És én azt mondtam akkor: 1 
Én már sokszor álltam azon 

a- sziklacsúcson és még sohasem 
estem le. . ; 

És ő felelt erre: 
— De téged mindig a te, vjha-

raid kergettek föl a magáhyos-
ságba. Egyszer azonban te ma
gad kívánkozol oda és az utolsó 
két kart, amely köréd fonódik, 
te magad téped le magadról,,. Is
ten kedvéért. Te az vagy, aki 
elébe sietsz minden eljövendő vég
zetednek. Mert te sohasem tud
tál várni, mert nagy mohósággal 
küldtek ki téged az idők, a te 
nagyszerű rendeltetésed efelé. « . . 

Meglátod, olvasó, hamar el 
jön a nap, amikor lehullik körü
lötted az utolsó, két kar is. és ak
kor egyedül lesz. 

. . . Ezeket mondta az, akit éri 
Jósnak nevezek és ezt mondván, 
megtanitott felkészülni amaz első 
pillanatra ... 

És amikor ez a pillanat eljött, 
ugy, ahogy előre láttam és előre 
akartam, behunytam szememet és 
felnyújtottam kanjaimat. És e 
perctől fogva olyan vagyok, mint 
aki egy láthatatlan kereszten 
fü<ro> 

És a két kífr féliilről fogja a 
kezemet. 

ra, hogy az az ördöngös rendőr-
ég hogy sütötte ki ily hamarosan, 

liógy ő a tolvaj ? 
• — No ez nem is volt boszorkány 

ság! — vélekedtek a rendőrségen. 
—* Ügyetlen tolvajt hamar utói
érünk. Mikor maga háromszor is 
bekopogott s a méltóságos fcsz-
szonyt kereste folytén, ugy-e ak
kor nézett körül? . . . ( 

A Józsi elmámult. Hogy' ő a 
méltóságos asszonyt kereste, hoz
zá háromszor egymásután? Az 
nem igaz. Mert ő mindössze egy
szer volt Debrecenben, akkor is 
este jött a vonattal és a betört 
pinceablakon át mászott be a pin
cébe, a Pinceajtót álkulescsal ki
nyitotta s ugy került a lakásba. 
Reggel el is utazott mindjárt. De 
ő bizony egy cselédlánynyal sem 
beszélt. 

A tolvaj megrontatták erre a 

szakácsnőnek ós komornénak is. 
Nem ismerték fel. Nem ez volt 
az, aki a méltóságos asszonyt ke
reste. ámbár hasonlít rá egy ki
csit. 

Most EüÉf a rendőrség bámult. 
Hát ki volt akkor az, aki ai mél
tóságos asszonyt kereste? Az is 
kiderült, Egy szegény távoli ro
kon Volt, aki némi'aprópénz irá
nyában akártá' a gazdag rokon 
jóindulatát kipróbálni. Az is 
szőke volt s szintén ugy harminc 
év körüli. Józsinak határozott 
peehjére, aki e kis véletlen nélkül 
körülbelül bizonyosan a gavallért 
játszhatta volna a külföldön az 
ékszerek árából. Annál inkább 

'örült azonban a szegény rokon. 
Mert a kivánt "aprópénzt" ter
mészetesen megkapta. A betörő 
elfogatása neki volt köszönhető, 
ámbár igazán nem tehetett róla. 

TJHOLE SAM MINT EGÉSZSÉG- alatt fekvő helyek, különbö2o be-
ÜGYI TAKÁCS ADÓ. tegségek gyógyítására alkalma-

Akár e rovatban vagy posta utján sak. Pedik oa a feltevés téves, 
minden érdeklődőnek válaszol, ha elavult nézet. 
egészségre Vonatkozó bármily' Az éghajlat sokkal kevésbbé 
ügyben a kivetkező cimre ir: j fontos, mint például a iiygienia, 
Health Advisor, 124 Sast 28th 

Street, K«w York. N. Y. 
(E rovatban I)r. Rupert Blue, a 
II. S. Public Health Service fő
orvosa, jó tanácsesal szolgál az 
Amerikai Sía^yar Hírlap olvasói-

•i.i.iin.'j !stta=t> Rak.) 'f i ii ssaa 

AZ ÉGH/JLAT HATÁSA AZ 
EGÉSZSÉGRE 

Sok gyenge tüdejü ember és 
másfajta beteg is kérdezősködik 
orvosoktól és egészségügyi inté
zetektől, különösen az év jelen 
szakában, hogy melyik az éghaj
lat, mely a gyógyulást elősegíte
né. Az emberek többsége azt hi
szi, hogy a különböző éghajlat 

ami tudományos, tehát teljes tisz
taságot jelent. Szakszerű orvosi 
vélemények alapján álithatjuk, 
hogy ha egy beteg más' éghajlat
ra utazik és felépül, felépülése 
nem annyira az éghajlatnak tu
lajdonítható, mint inkább annak, 
hogy lakását, szokásait, foglalko
zását, étkezési módját és társa
dalmi körét megváltoztatta. Egy 
beteg gyógyulásához legjobban 
hozzájárul, ha friss levegőt sziv, 
rendesen alszik, étkezik, szóra
kozik és dolgozik, azaz a mérsé* 
kelt élet. 

Az éghajlat bizonyára nagy 
szerepet játszik egész életünkben, 

t 

amennyiben kapcsolatban van az ; 

időjárással és ez hatással van ke 
délyhangulatunkra. Ha borús, * 
rossz az idő, inkább otthon mara-^ 
dunk, ha szépen süt A nap, szere
tünk a szabadba menni. Tehát 
egy bizonyos éghajlat elősegítheti 
a javulást, de egyedül nem gyó
gyít. Legnagyobb egészségügyi 
oktatóink egyike azt mondja, 
hogy ha naponta kétszer friss 
tiszta levegőn sétálunk, tiz évvel 
hosszabbítjuk meg az életünket. 

A U. S. Public Health Service 
"Reprint 387" cím alatt kiadott 
egy könyvecskét, mely minden az 
éghajlatra és egészségre vonat
kozó kérdéssel bőven és kimerí
tően foglalkozik. Ezen könyvecs-* 
két díjtalanul megkaphatja bár
ki, ha erre a eimre ir: 

U. S. Public Health Sérvíce, 
Washington, D. C. 

£ 

A SZŐKE BETÖRŐ 
HISTÓRIÁJA 

w&Jb 

A véletlen a-lcgjobb detektív. 
Sok közül elmondunk egy kedves 
történetet, melyet Mile Pál deb
receni rendőrkapitány gazdag 
nyomozótárából vettünk át. 

Nyaraló útjáról hazatért egy 
debreceni úriasszony. Másnap 
riadtan konstatálja, hogy betörök 
jártak lakásán. Ékszertartó szek
rénye fel volt törve, és kerek ti
zenkétezer korona értékű ékszere 
hiányzott. A dolog határozottan 
rejtélyes színben tünt fel. Egy
maga lakott házában, melyben 
utazása alatt csak szakácsnője és 
komornája maradt. Mind a kettő 
régi meghitt cseléd volt. A kapu 
is éjjel-nappal zárva volt. Ide
gen észrevétlenül be nem jöhetett. 
De a betörőnek nem volt sehol 
nyoma, érthetetlennek láts$at£? 
hogy hogyan jutott be. 

A rendőrség természetesen leg
előbb a szakácsnét és komornát 
fogta vallatóra.. 

Mit láttak, mit tudnak? Hát
ha valami nyomot lehet beszédjük 
bői kihámozni! Erre kiderült, 
hogy a méltóságos asszonyt egy 
szőke bajuszos, ugy harminc év kö 
zötti férfi kereste vagy 
szor is. 

— Az a Józsi volt! — kiáltott 
fel a méltóságos asszony. — Inas 
volt nálam. Két éve, hogy elcsap
tam. 

A rendőrség csakhamar megke
rítette a Józsi pontos adatait. Ki
tudódott, hogy egy szabolcsme
gyei kis községbe való, egy rend
őrbiztos ki is utazott oda, és más
nap délután hozta a Józsit vala-
í$i«i$nyi ékszerrel egyeitt. < Jó/volt 
ttie-feni,vmcct a Józsi már, nagy-ban 
készült egy kis külföldi utazásra, 
hogy az ékszerekeBWVeszély nél
kül túladhasson. / 

Eddig a dologban sémini kü
lönös nines. A Józsi sem taga
dott, de roppant kiváncsi volt ar-
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TVAN1IÁ RO$t"évvel ezelőtt BORDEN GAIL, akinek fényképét e hirdetés felett láfjá^és aki meg- < 
alapította azon nagy tej vállalatot, mely az o no vét viseli, feltalált egy móds.^ej^t-4V te jkiypimt készíté
sé amely abfeól áll, bogy a legjobb minőségű tejszint vegyitik tehéü^trjjcl (esftk á.tegegészsége-

.•sebt) telién tejével) és ezekhez elegendő örlött cukrot kevernek, hogy elég édes és Ízletes legyen. Az
után egy légmentes edénybe párolják le lassu tjizön, ami által megmarad az izletessége, valamint a tejnek 
tápláló erője. A víztartalom ily módon eltűnve, a siirüsitett készítményt elnevezték BORDEN'S EAGLE 
BRAND tejkivonatnak. 

BORDEN" ÖAIJÓi^voltp;"ffltalálója eafen bámulatos módssseitiek, mélyei bármikofyimíndeft egliajíat 
alatt tartjiat tejet a flSÉ^ál Mssen, Ízletesen, mintha esak most Mt volna fejve á legjobb tehéntölv 

A BORDEN'S EAGLE BRAND tejkivonat főleg csecsemők táplálására alkalmas, hol az anyák bármilyen 
oknál fogva szoptatni nem tudnak és üvegből kényte lenek etetni a gyermeküket,—oly nagy a kereslet ilyen 
célra, hogy több gyermeket nevelnek fel sikeresen az EAGLE BRAND tejkivonaton, mint a többi mester
ségesen előállított élelmiszereken együttvéve. Ha lehetséges volna összehivni az utolsó három nemzedék 
mindazon férfiait, nőit és gyermekeit, kik az EAGLE BRAND tejkivonaton nevelkedtek fel, kétszer any-
nyian volnának, mint azo& amente katonák és te&ge resz&k együttesen, akik fésztvemü veltak odaát a vi
lágháborúban. 

Külön Felhívás Az Elárusítókhoz! 
Minden igyekezetünk oda irányul, hogy legjobban szolgál
juk az anyák ezreit, akik az Eagleí Brand tejkivonatot kí
vánják gyermekeiknek. Ezen újság utján hétről-hétre el
mondjuk, hogy mi mindenre használható ezfcu, hosszú éveken 
At kipróbált és mindig kielégítő tejkivohat. 

Hogy j>oiit08 , kiszoJgálásban részesüljenek, megragadjuk 
ezen alkalmat és felkérjük 8nc>1cét, intézkedjenek, hogy rak
táruk teljes legyen Borden's liaglc Brand tejkivonatbóf és 
a többi készítményeinkből. Ha nincs elegendő raktáron, 
ügy küldjék be rendelésüket azonnal, hogy időben elláthas
suk é» 4 oagy keresetnek eleget tehessenek. 

EAGLE BRAND a kitűnő minősége é* egyenletessége folytán * legjobb ós legol
csóbb tej} amelyet használhat általános háztartási vagy étkezési szükségleteire. A 
háziasszonyt függetlenné teszi a cukor beszerzéstől. Vegyen egy kannával még ma 
a grocerysétől, használja bármilyen célra, a mihez cukrot és tejet együttesen szoktak 
használni, például, rizspuddinghoz, mártásokhoz, torta áthuzathoz stb. Küldjön ei-
kéqzitési utasításról szóló könyvecskénkért Győződjön meg személyesen, hogy le 
tudja szállítani háztartásának költségeit. 

Ha gyermeke nincs jól — ha nem fejlődik súlyban — ha nyugtalan és idegei-^ val^ 
sziniileg a tápláléka nem megfelelő és nem kielégítő; Írjon hozzánk még ma és el
küldjük magyar nyelven irt étkezési utasításunkat; amely elősegíti gyermekének 
megerősödését és egészségét, jó kezdetet kap az élethez ugy, bögy erősen és izmosan 
aő fel. 
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