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ország iskolaügye, közművelődése
igen fejlett. A magyar nyelv any-
nyira tekintélyes nyelv lett, hogy
Konstantinápolyban, a torok szultán
udvarában is beszélték. Erdély feje-
delmei magyarul leveleztek a török
szultánnal...

Bocskay felkelése fényes győ-
zelemmel végződött. Erdély feje-
delme tönkre verte Bástát, leverte
Beigiojoso kassai kapitány hadait, s
1606-ban Bécsben beköt kötött a
császárral. A békekötés biztosította
a szabad vallásgyakorlatot és az al-
kotmányos életet Magyarországon.
Bocskay a sajátos erdélyi politikai
iránynak megalapítója; őt követték
később Erdély nagy fejedelmei.
Bethlen Gábor és I. Rákóczi György.
A becsi békéből a kis ország terü-
letileg megnovekedve került ki;
megkapta Bereg, Ugocsa és Szatmár
vármegyéket, Tokaj várával együtt.

Ennek a kornak arisztokratikus
felfogása megkövetelte az államfő-
től, hogy nagy nevet viselő és nagy-
vagyonú kiválóság legyen. így esett
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Szakorvosok által elismert
ortopád úri-, női- és gyermek-
cipó specialista, szanatóri-
umok, kórházak, szakorvosok

szállítója.
Külön kiv*"h«-i>> iH'it't iiiimlfii
iilírftl-en in «>n rt'tulc I he t ö.

Bp«st, IV., Régi posta-u. 7.9.
T K I . K K i . i X : l s * - 1 ti».

az erdélyi rendek választása Bocskay
halála után Rákóczi Zsigmondra, a
hatalmas vagyonú főúrra, de akinek
kétéves fejedelemsége alig jelent
eseményt Erdély történetében. Utóda
Báthory Gábor lett, akit az egykorú
források mint erkölcstelen életű s
ledér embert és tűrhetetlen zsarno-
kot jellemeznek. A főurak a Bá-
thory fejedelemségével felmerült ne-
héz kérdéseket úgy oldották meg,
hogy Báthoryt letették; Bethlen Gá-
bort választották meg helyette,
majd amikor látták, hogy nem egy-
könnyen szabadulnak meg tőle.
Nagyváradon 1613-ban megölték.
Bethlen Gáborral kezdődött meg Er-
dély történetének rövid ideig tartó
fénykora.

A XVIL szazad első fele Európa
történetének legválságosabb, leg-
véresebb korszaka. Bocskay felkelése
után Magyarország is két félre: ka-
tolikus és protestáns félre szakadt,
s a protestánsok fölénye főleg Páz-
mány Péter térítő buzgalma követ-
keztében lassanként megszűnt. Er-
dély viszont túlnyomó részben pro-
testáns maradt. Bethlen elgondolása
az volt, hogy a bécsi udvar túl-
kapásai, a dinasztia elnyomása és
magyarellenes törekvései miatt szük-
ség van az erős és önálló Erdélyre,
Erdély viszont csak úgy biztosíthatja
önállóságát és függetlenségét, ha jó
viszonyban van a szultánnal.

Bethlen az újkori, közgazdasági
kérdésekkel foglalkozó és azokhoz
kitűnően értő fejedelemnek a típusa.
Uralkodása alatt, bár az nagy rész-
ben háborúban telt el, az állam-
kassza sohasem volt üres. Német-
ország már 1608-ban két táborra
szakadt: a protestáns Unió és a ka-
tolikus Liga táborára, de a háború
csak 1619-ben tört ki teljes erővel,
II. Ferdinánd trónraléptével. Mi-
után a csehek nyíltan szakítottak a
Habsburgokkal, Bethlen Gábor úgy
U'itta, hogy a küzdelembe n<*ki is
be kell avatkoznia. Még ez esztendő
szeptemberében megindult, gyors
iramban elfoglalta a Felvidéket, bir-
tokába jutottak a bányavárosok s
miután megverte Pozsonynál a csá-
száriakat, Bécs alatt termett és a

Hogyan védekezzünk
a molyok ellen?

A modern háztartásban az egyik | egy négyzetméter nagyságú ládá-
legnagyobb probléma és sokat vi- ra körülbelül negyedkilónyi Glo-
tatott kérdés az, hogyan védekez- < bol-t kell számítani. A szönye-
zünk a molyok ellen. Minden há- j gc-knél pedig az eljárás az, hogy
zifisszonynak van valami házisze-' a gondosan, jól kiporolt sző-
re, amivel kísérletezik, de majd-, nyegeket egymásra rakjuk, de
nem minden esetben kénytele-1 előbb vékonyán Globol-t hintünk
nek megálla-
pítani, hogy a
molyok mégis
vígan tenyész-
nek és rend-
szerint éppen
a legértéke-
sebb ruhada-
rabokat, sző-
nyeget, vagy
függönyt te-
szik tönkre.

Sajnos, a
legtöbb házi-
asszony csak
a maga kárán
tanulja meg,
hogy a mo-
lyok ellen is
csak a leg-
jobban bevált
és kétségkí-
vül hatásos
új módszerek
alkalmazha-

tók és minde-
nekelőtt '^P 1 1

gondosan kell
eljárni, külön-
ben a legjobb
szer is elveszti
a hatását.

Ruhát, szövetet.

tyirtósze

Erősbitett

kézimunkát
például úgy óvhatunk meg leg-
jobban a molykár ellen, ha fió-
kckba, vagy ládába rakjuk és ré-
tegenként egy kevés Globol-t szó-
runk közéje, az egész csomó te-
tejére pedig nagyobb mennyisé-
get hintünk. Egy-egy fiókra vagy i Sándor-utca 11.

közéjük, az-
után együtt

fel göngyöl-
jük, papírba

csomagoljuk
és a papirt
jól leragaszt-
juk. Ha ezeket
az óvóintéz-
kedéseket jól
megtesszük,

egészen bizo-
nyos az, hogy
molykár ab-
ban nem tör-
ténik. Igen
nagy előnye a
Globol hasz-
nálatának még
az is, hogy
amikor a ru-
hát, vagy szö-
veteket újra

használni
akarjuk, fél-
órai szellőzte-
tés után telje-
sen szagtala-
nul áll rendel-
kezésre.

A Globol mindenféle szövetre,
ruhára, bútorszövetre, sőt a szÖr-
míkre és bundákra is tökéletesen
használható. A megfelelő eljárást
készséggel megadja akár szóban,
akár írásban a főváros egyik leg-
régibb és legjobban ismert cége:
a Molnár és Moser cég, IV., Petőfi


