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Olaszország, részéről ugy látszik, megtorló rend-
szabályokat von maga után s ez a versengés 
azon a ponton áll, hogy a két szembenálló hata-
lom flottái között kerüljön eldöntésre. 

Francziaország magatartása Afrikában elég 
alkalmas arra, hogy a többi európai érdekek 
czirkulusait zavarja, mert ujabb időben mind 
jobban igyekszik hatalmi körét Afrikában is ki-
terjeszteni. Szenegambia, mely Faidherbe tábor-
nok erélyes és bölcs kormányzása alatt kezdett 
virágzásra jutni, ma azon a ponton áll, hogy 
egy franczia Nyugat-indiává legyen. Katonai 
expedicziók indultak utóbbi időben a Felső-Ni-
gerhez, hol Bamahoban már franczia erősség 
van, vasút áll készülőben a felső Senegáltól s 
daczára a bennszülött törzsek ellenséges érzüle-
tének, Francziaország birtokai mind jobban kon-
szolidálódnak. Hasonló nagyratörő tervei vannak 
Francziaországnak az Ogove és a Kongóval 
szemben, hol fennhatóságát a Kongo balpart-
ján Brazzavilletöl felfelé akarja kiterjeszteni, és 
Madagaskarrai szemben, hol a liovák remény-
teljes keresztény államát romlással fenyegeti. 
Mindezt főkép Angliának és Portugáliának ro-

prémü Napoleon-kalapos udvari kocsis és lakáj 
láttára megállottak s meglepetve mondák : «Ni 
a kis királykisasszony a dadájával !» 

Mert úgy volt, hogy a budai várban született 
Mária Valéria kis főherczegnőt gyakran kiko-
csikáztatták a fris levegőre s ilyenkor mindig 
mellé adták a dajkáját, hogy közel legyen neki 
az ebédje. Juhászné asszonyom, a kiválasztott 
dada, oly büszkén ült abban a határban, oly 
szeretettel nézte azt a kis teremtést — senki se 
volt nála boldogabb. Piros kendővel volt bekötve 
a feje, fekete selyemmel a dereka, villogó bogár 
szeme, szép piros orczája messzire hirdeté, hogy 
őt találták a legépebb, legegészségesebb paraszt-
menyecskének sok száz és száz között, méltónak 
arra, hogy tejével táplálja a király gyermekét. 

Hanem azért a magáénak sem volt oka a pa-
naszra, hogy netalán tán rövidséget szenved. El 
volt az is látva jól. Szépen fejlődött, nevekedett 
a királyleány és paraszt-leány is, a mikor a 
dajkát az előbbitől elválasztották s a paraszt-
leány visszakapta édesanyját. A királyi mama 
kegyeivel elhalmozva eresztették vissza család-
jához Aszódra s attól kezdve a két tejtestvér 

Az egykori dajka nem oly piros-pozsgás, kacz-
kiás menyecske már, mint akkoriban volt, tisz-
tes, szelid képű asszony, a ki imádságos könyvét 
is levétette, hogy jelezze jámbor, istenfélő voltát. 

A három fénykép másolatát, melyek népvise-
leti szempontból is érdekesek, ez alkalommal mi 
is bemutatjuk olvasóinknak. 

E G Y V E L E G . 
* Macska és kigyó, A radosai erdőben nemrég 

számosan gyönyörködtek egy véres harczban macska 
és kigyó között. A macska volt a támadó és sokszor 
ugrott a kigyó felé, mely sziszegve emelkedett fel s 
mereven nézett ellenségére, mig végre a kígyónak 
nyakát ketté haraphatta. A harcz soká tartott s oly 
izgatottak voltak, hogy a közvetlen mellettök álló 
embereket észre sem vették. 

* A gyümölcsök és főzelékek konzerválása Kali-
forniában a jelen évtizedben háromszorosra emelke-
dett. 1887-ben már közel egy millió ládával küldtek 
külföldre. 

* Az orosz theát rendkivüli mértékben hamisít-
ják. Moskvában egy rendőri vizsgálat alkalmával 
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Koller Károly tanár fényképei után. 
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DAJKÁJA. 

vására, mely utóbbinak pedig igényei a Kongó 
alsó folyására nem csupán azon alapulnak, hogy e 
folyót ő fedezte fel száz évvel ezelőtt, de alapul-
nak a bennszülött főnököktől kapott területi 
engedményeken s Francziaország és Angliával 
kötött szerződéseken is. 

Mindezekből látszik, hogy a helyzet a gyar-
mati politikában mindjobban bonyolódik, s 
nem lehetetlen, hogy hamarabb megkapjuk a 
tengeri háborút, mint a szárazföldit, ha az ez 
irányban történő ujabb lázas készülődéseknek 
hitelt adhatunk. 

A KIRÁLY-KISASSZONY TEJTESTVÉRE. 
Hogy eljár az idő! 
Mintha csak néhány hét választana el bennün-

ket attól az időtől, oly élénken ól emlékezetünk-
ben az a mosolygó kedves kis baba, a ki fehér, 
dudoros capuchonnal a fejecskéjén kikandikált 
az udvari hintó üveg-ablakán, mikor ez a sugár-
uton végig robogott. Hogy érdekelték az épülő 
paloták, mily kedvesen nézett az arra menőkre, a 
kik a nagy bundás, «ágyú-csizmás,» széles ezüst- | 

külön növekedett s eladó leánynyá serdült föl 
mind a kettő. 

Kettejök közül azonban a Juhász-leánynak 
kötik be először a fejét, mert a föherczeg-kisasz-
szony tejtestvére immár menyasszony. Egy 
aszódi legény, jómódú gazdának a fia viszi ez 
őszszel az oltár elé. Természetes, hogy az örven-
detes családi esemenyt illő tisztelettel adták 
tudtára a királyasszonynak s Mária Valéria fő-
herczegkisasszonynak is, a kiknek nevében a 
felséges asszony magyar társalkodónője, Ferenczy 
Ida kisasszony válaszolt, azt is megírván nekik, 
hogy ránduljanak föl a fővárosba, keressék föl 
Koller Károly tanár fényképészeti műtermét s 
vétessék le magokat ugy a fiatal pár, mint az 
örömanya s küldjék föl arczképüket a királyasz-
szonynak. Ugy is cselekedtek, elvivén magokkal 
a Kollernek szóló levelet is, melyből ez meg-
lepetéssel értesült, hogy a vőlegényt, a meny-
asszonyt és ennek anyját az udvar számlájára 
kell levennie. 

A képek immár elkészültek s mikor az udvar 
Gödöllőre költözik, akkor fogják elvinni ők sze-
mélyesen. A menyasszony jól megtermett, kerek 

i arczu leányzó, a vőlegény nyalka fiu. 

kel volt vegyítve s ötnél oly theát találtak, melyet 
már előbb használtak. Volt oly hely is, hol a rendőr-
ség egy csomó szemétládát talált, melynek tartalma 
egyenesen a thea keverésére volt szánva. 

* Bankjegydarabok összeszedése. Az Egyesült-
államok pénzügyminisztériuma egyes ügyes nőket 
alkalmaz csupán a czélra, hogy az elrongyolva vagy 
megégve beküldött bankjegydarábokat összerakják. 
Ezek a nők néha bámulatos munkát végeznek. Egy 
Missouriban, Sadalia mellett lakó kereskedő nem rég 
papir rongyokat küldött be, melyek állítólag 1200 
dollárt érő bankjegyek maradványai, még pedig 
oly bankjegyekéi, melyeket az egerek összerágtak. A 
nők páratlan türelme s ügyessége folytán sikerült a 
kárt annyira megállapítani, hogy a kereskedőnek 
1100 dollárt kifizettek. Más esetben 10,000 dollár 
egészen alaktalan széntömeggé vált, s itt is sikerült 
csaknem az összes bankjegyek létezését konstatálni. 

* Színházi kiállítást rendeznek jövő évben Lon-
donban az agg színészek menedékháza s a színész-
árvák épülete javára. A kiállításban Európa és Ame-
rika nevezetesebb színházépületeinek mintái lesznek 
együtt, továbbá színházi jelmezek, hires színészek 
arczképei, kéziratai, a szinház berendezésére vonat-
kozó iparczikkek gyűjteményei. Lesznek egyes képek 
is Shakespeare nevezetesebb jeleneteiből s a szabad-
ban idylli csoportozatok kiállítása. 


