
konvencióval kezén lépjen. Ez a hir azonban al-
kalmasint nélkülöz minden való alapot. 

A határőrvidéken lévő boszniai menekültek, 
kik két év múlva annyi pénzébé kerülnek a mo-
narchianak, végre hazatelepittetnek. A hazatelepi-
tés nov. 9-én fog  megkezdődni és pedig legelőször 
a banyalultai kerületbe. E szandsákba összesen 
5117 ember fog  hazatelepittetni. A boszniai kor-
mánybiztosok kezébe való átadás következőkép 
van szabályozva: Nov. 9-én Kosztajnicában, nov. 
12-től 16-ig Ó-Gradiskában és pedig összesen 2098 
ember a banyalukai kerület részére ; nov. 18-án 
Bródban, összesen 606, ember, a tesanji és derventi 
kerületek részére. A bihácsi, livnói, travniki és 
zvorniki kerületek menekültjeinek hazatelepitése 
szintén nemsokára következni fog.  A menekültek-
nek jogukban áll vagyonukat, szarvasmarháikat és 
lovaikat vámmentesen átvinni Boszniába. Egyúttal 
az internálva volt keresztény exfelkelők  hazatele-
pitése is megtörténik. 

Jó ideje hirdették már, hogy Franciaország 
tevékenyebb szerepet akart játszani a külpolitika 
terén. E szerepét ugy látszik már megkezdte. A 
Diritto ugyanis azt irja, hogy Franciaország meg-
tette a kezdeményezést Görögország érdekében. 
Waddington körjegyzéket intézett a nagyhatalmak-
hoz, melyben azt a nézetét fejezi  ki, högy miután 
a porta és Görögország közt meghiusult a közvet-
len alkudozás, most már elérkezett a pillanat, hogy 
Európa a berlini szerződés értelmében magára vál-
lalja a közvetítő szerepét. E közvetítés megkezdé-
sére egyöntetű jegyzéket ajánl Waddington, mely-
ben fölszólítják  a nagyhatalmak a portát, hogy 
fogadja  el a határrendezés elvét és nevezze ki 
meghatalmazottjait, a kik Görögország delegáltjai-
val együtt fogjanak  hozzá az uj, határok megálla-
pításához. E körjegyzéket Noailles herceg, francia 
nagykövet már átnyújtotta az olasz kormánynak, 
a melybe Olaszországon kivül Németország és 
Oroszország is beleegyezését adta. 

Az hisszük, hogy ez actió ismét rosz uton in-
dult el. Azzal semire sem fognak  menni a hatal-
mak, ha csak a portát ösztönzik a berlini szerző-
dés végrehajtására, Oroszország pedig szabadjára 
gazdálkodhatik a Balkán félszigeten. 

Iterliu, nov. 4. Bismarck herceg 5-én Buda-
pestre érkezett. 

Ott az a nézet uralkodik, hogy egy angol-
orosz összeütközés ez idő szerint nem bir valószí-
nűséggel. A „Nordd. Alig. Ztg." is túlságosan 
peszszimisztikusoknak mondja a „Pol. Corr." lon-
doni híreit, mintha az angol fővárosban  Oroszor-
szág miatt nyugtalankodnának ás orosz háborúra 
gondolnának. 

A szövetségtanács ma felfogadta  a birodalmi 
bizottság ügyrendjét. A bizottság legközelebb meg-
kezdi működését. 

Konstantinápolyból jelentik, hogy az Oroszor-
szág és a porla közötti differenciát  a szerződési 
javaslat IV. czikkének .5. szakasza képezi, melyet 
Lobanov-Rosztovszky  lig. a török kabinetnek át-
nyújtott. E szakasz szerint Oroszország magának 
reklamálja a jogot, hogy Törökországhoz tartozó 
tartományok kiürítéséig, azokbajj oroszok vezessék 
a kormányzatot, a mi ellen a porta erélyesen óvást 
emel. .>.•• ' ' • » > 

Zichy gr. hosszabban értekezett Savfet  basá-
val. Ujabb tudósítások szerint a török külügymi-
niszter ez alkalommal egyenesen megkérdezte az 
osztrák-magyar nagykövettől, biztosithatja-e, hogy 

hez tapadóbb, — melyet talán csak a pár év óta 
uralkodó francia  divat mult felül  e tekintetben —> 
nem követnénk el merészséget, ha China asszonya-
ira ráfognék,  hogy ők is meg Voltak már hatva a 
krinolin bájaitól s ezzePbüvölték férjeiket  a derék 
„chinaman"-kat. Hiszen a .gőzgépen kivül J nincs 
talán olyan találmány, melyet China már többé ke-
vésbé tökéletes alakban ne ismert volna s csak 
nem rég- szólalt fel  egy chinai tudós, hogy Edis-
son Alva Tamás találmányai közül, — melyek a 
világot annyira meglepték s melyekkel Párisban a 
század legnagyszerűbb találmányai részére kitűzött 
nagy dijat nyerte el a föltaláló  — már K. e. jóval 
ismertek Chinában néhányat, mint például a te-
l e p h o n t . 

A krinolin fénykora  a múltban, több megsza-. 
kitás után, Eugénia jelenlegi excsászárné alatt érte 
el zenithjét s a jó izlés (a rosz különben nem is íz-
lés) soha sem is fog  többé utánna epekedni. — A 
változatosság vágya, a divat ugyan ismét feltá-
masztotta ez öltönydarabot — egyelőre szerény 
terjedelemben — mert egyik szélsőségből hirtelen 
a másikba átcsapni nem merészel, s hisszük, hogy 
itt meg is állapodik s a nők ez egyszer kiragadva 
magukat a divat békóiból, inkább, indulnak saját 
ízlésük után, a mivel őket már maga a természet 
oly bőkezűen mégáldotta. 

-4-. . " . . . . 

„A szélsős égek találkozna^" igy hangzik egy 
régi mondás. Megtestesülését látjuk ennek, midőn 
észleljük, hogy mig egyfelől  a sömmi természetes 
alappal nem'biró, -terjedelmes öltönydarab foglal 
tért, másfelől  annyira megy a természet kedvelé-
se, hogy nem elégednek meg többé a nők egy 
szép struétollal kalapjukon, hanem a legkülönbö-
zőbb madártollakból összerakott seprők, vagy egész 

a bécsi kabinet végleg lemondott a novibazári ke-
rület megszállásáról, mely esetben a porta a kos-
sovói vilajetben összpontosított csapatokat Mace-
dóniába küldi az ott kiütött lázadás leverésére. 
Zichy gr. hir szerint, kijelentette, hogy nincs ab-
ban a helyzetben, hogy e kérdésre válaszoljon ; de 
értesíteni fogja  erről kormányát. 

A nagyvezir bizalmasan közié a nagykövettel, 
hogy a szultán hajlandó Rusztan basát. Libanon 
mostani kormányzóját Kelet-Rumélia kormányzó-
jává kinevezni és viszont kérte a nagyhatalmak 
erre vonatkozó nézetének bizalmas közlését. 

A. főrendiház  felirati  javaslata. 
Felséges császár és apostolig király ! 

A jelen országgyűlést megnyitó legmagasabb 
trónbeszédébnn Felséged az ország javát atyailag 
szivén hordozó kegyelmes szándékairól ujabb biz-
tosítást nyújtván, hódoló tisztelettel járulunk Felsé-
ged elé, legmélyebb hálánkat tolmácsolni fejedelmi 
kegyelmének és gondosságának ezen ismételt nyil-
vánításáért. 

Az alig néhány hó előtt befejezett  törvényho-
zás alkotásai közt mi is készéggel járultunk Fel-
séged által legkegyelmesebben szentesitett több 
oly törvény létrehozásához, melyek által a monar-
chia mindkét állama létérdekeit, szellemi és anyagi 
felzirágzásuk  alaptényezőit képező több rendbeli 
köz'ös érdekű viszonyra nézve, kölcsönös megálla-
podás jött létre egyrészről M a g y a r o r s z á g , 
— másrészről Felséged többi országai és tartomá-
nyai közt. 

Mi ama kiegyezési törvényekre annál'nagyobb 
súlyt fektetünk,  — mert alkalmasaknak ítéltük az 
egész monarchia benső megerősbülése mellett fő-
leg aggályos mérvben megzavart háztartásunk 
egyensúlyának javítására is; meg lévén győződ-
ve, hogy az ország jóléte fokozásának  e l s ő és 
mellőzhetlen feltétele  : az ország pénzügyeinek ren-
dezése. 

Nem lehet tehát őszinte sajnálattal nem fo-
gadnunk Felséged kegyes értesítését a bekövetke-
zett kormányválságról épen akkor, a midőn pénz-
ügyeink szerencsés rendezésének már is több ked-
vező jeienségével találkozhatánk, — midőn állami 
háztartásunk megzavart egyensúlya részben az adó-
képesség fejlesztése,  és uj jövedelmi források  nyi-
tása, részben célszerű megtakarítások által, lassú 
bár, — de fokozatos  javulásnak indult, és midőn 
a lelépett kormánynak vezérelvei ezen irányban 
maradandó e l ő h a l a d á s r a nyújtottak jogosult 
kilátást. 

Ez egy indokkal több, a miért nem hallgat-
hatjuk el komoly aggodalmainkat Felséged előtt, 
azon nehéz viszonyokkal  szemben, melyekre Fel-
séged figyelmünket  fejedelmi  szavaival elsősorban 
felhívni  méltóztatott. 

E viszonyok súlya, fontossága  s jövőnkre ki-
ható jelentőségének tudatával birunk. 

Hagyományos hűséggel jelentjük ki, hogy 
Felséged e viszonyok között hazafiságunkra,  ál-
dozatkészségünkre és mérsékletünkre bizton szá-
mithat. 

Elődeink soha sem késtek nehéz és válságos 
napokban legteljesebb áldozatkészégük és önoda-
adásukkal környezni a trónt és ha kellett, önfelál-
dozásukkal is támogatni királyukat az ország java 
és érdekei megvédésére és biztosítására irányzott 
célzatai megvalósításában. 

E példát bármikor szemünk elől téveszteni 
bűnnek tartanók a trón, az or zág és önkebliink 
érzete ellen. 

madárfészkek  madarastól díszlenek a kalapon, fé-
nyes madártollak szegélyezik a kabátot és ruhát s 
apró kolibrik foglalják  el a mellcsokor helyét. A 
természet ilyen szeretetében nincs haszon. 

Egyik lipcsei lap közlése szerint egy ottani 
divatáru-üzlet 32,000 köteg kolibriból, 800,000 kö-
teg vizimadarakból, 300,000 pár szalonkaszárnyból 
álló küldeményt kapott, melyekből a női kalapok-
ra szükséges diszitményt állítják elé. A párisi di-
vatlapok mind azt kürtölik, hogy a női kalapokon 
ismét divatoznak egész madarak. A londoni sport-
lap „Land und Water" még hozzáteszi, miszerint 
nemcsak az európai hölgyek oly hidegszivüek és 
lelketlenek, hogy a tarka madarakat csupán saját 
fényük  miatt tömegesen gyilkoltatják, hanem hogy 
ez a rosz szokás már a négernők között is általá-
nosan elterjedt; s nemsokára a hiúság miatt vala-
mennyi kolibrit kiirtanak. Midőn néhány év előtt 
— különösen a német nők között — ezen mánia 
élterjedt s a tengeliceket és pintyeket ezerszámra 
pusztították, az ismert ornitholog dr. Russ Ká-
roly emelt szót legelébb ezen természet elleni bűn 
miatt s midőn számos nagy lap helyeslése kisérte 
felszólalását,  a visszaélés nemsokára megszűnt, -
mert a nők szégyelték fejükön  a madarat. 

I)r. Russ most ujabban valamennyi asszony-
sághoz és kisasszonyhoz azon kérést intézi, hogy 
maradjanak távol ezen barbar és ízléstelen divat-
tól, mert bizonyára nem válik előnyükre, ha miat-
tok a vidám, kedves és felette  hasznos állátkákat 
életüktől megfosztják. 

. Aztán higyjék el tisztelt hölgyeim, hogy kri-
nolin és madárszárny nélkül sokkal szebbek s a 
férfiak  szívesen elengedik mindkettőt. 

Kell a ennél meggyőzőbb érv ? 
Ja 11 iis. 

Fájdalmasan érintett minket is azon szomorú 
tény, hagy a mandatum, melyet Felséged a berlini 
kongresszuson Bosznia és Hercegovina megszállá-
sára és kormányzására elfogadni  méltóztatott — a 
közbejött események folytán  véráldozat nélkül vég-
rehajtható nem volt és jóllehet tudjuk, hogy az 
államok életében a p é n z ü g y i szempont nem az 
egyedüli, mely figyelembe  veendő, sajnálatunkat 
kell kifejezni  a felett,  hogy az olymérvü kiadáso -
kat tesz szükségessé, melyek várakozás ellenére, 
csak imént javulásnak indult háztartásunk egyen-
súlyának helyreállítása elé uj akadályokat gördí-
tenek. 

Ily tényállás mellett teljes mértékben méltá-
nyolva a hadsereg kötelességhü, feláldozó  magatar-
tását, melylyel a hadjárat alatt példás fegyelme-
zettsége, elszánt vitézsége és fáradalmakat  s nél-
külözéseket nem ismerő kitartásával lobogói körül 
uj hervadhatatlan babérkoszorút font  : nem titkol-
hatjuk el Felséged előtt, miként nagymérvben ter-
jedtek el az országban aggályok a felett,  hogy 
ezen tartományok megszállása a nemzetek sorsa 
főbiztositékának,  az ország benső erejének üdvös 
kifejlesztésére  késleltető visszahatással leend. 

És midőn ezt hagyományos hűségünktől el-
választhatlan nyíltsággal császári és apostoli kirá-
lyi Felséged legmagasabb trónja előtt kifejezni  kö-
telességünknek ismerjük: benső hálával fogadjuk 
megnyugtató fejedelmi  szavait, melyekben az ö£z-
szes hatalmakkal való jó viszonyait említve, re-
ményt syujtani méltóztatik, hogy a feladat  hátra-
levő része Felséged hü népei áldozatkészségének 
legnagyobb kímélésével szándékoltatik befejeztetni. 

Felséged hozzájárulása a berlini kongresszus 
megállapodásaihoz kezességet nyújt nekünk, hogy 
ezen elhatározásainál a birodalom kiváló érdekei 
figyelem  nélkül nem maradtak. 

Ezen meggyőződésben nézünk azon idő elé, 
midőn Felséged kormányai minden arra hivatott 
alkotmányos egyesületek előtt fennálló  törvényeink 
alapján megteendik a szükséges közléseket. 

Meg lévén győződve arról is, miként a véd-
erő képezi az államok léte egyik sarkkövét és az 
alkotmányok legbiztosabb támaszát: törekedni fo-
gunk a véderőre nézve szükségessé vált törvény-
szerű intézkedéseket a monarchia mindkét állama 
érdekeinek egyaránt megfelelő  módon mielőbb io-
ganatositani s ezek alkotmányos tárgyalását Fel-
séged többi országai és tartományai törvényhozá-
sával mielőbb megkezdeni. 

A Horvát- és Szlávonországokkal kötendő 
pénzügyi egyezmény nem csekélyebb mérvben ké-
pezendi figyelmünk  tárgyát s óhajtjuk, hogy az — 
kölcsönös egyetértéssel megkötve — birja magá-
ban mindazon feltételeket,  melyek Magyarország 
és társországainak anyagi érdekeinél üdvös fejlő-
dést eredményezni alkalmasak s ezen az uton is a 
százados kapocs, mely minket Horvát- és Sziavon-
országokkal összeköt, — benső értékben erősböd-
hessék. 

Egyszersmind a még ezuken kivül megkíván-
tató többi törvényes intézkedések létrehozásához 
is legkészségesebb hozzájárulásunkat Felségednek 
hódolatteljesen őseinktől öröklött azon hagyomá-
nyos szellemben ajánljuk fel,  melynek ugy kiindu-
lási pontja, mint végcélja a királyi trón támogatása 
és megerősítése, valamint Magyarország államisá-
gának s alkotmányosságának megvédése és szi-
lárdítása. 

Kik egyébiránt császári és apostoli királyi 
Felségednek kegyelmeibe ajánlottan maradtunk 

császári és apostoli királyi Felségednek legaláza-
tosabb örökös hűségű szolgái, Magyarországnak 

és társországainak egybegyűlt főrendei. 

A kolozsvári női praeparandia. 
Kolozsvár, 1878. október hó. 

Tisztelt szerkesztő ur I 
Azon Ígéretem folytán,  hogy becses lapját 

olykor-olykor megkeresem, ime küldök egy pár 
közleményt. Ne ütődjék meg rajta se ön, se a t. 
olvasó, hogy k o l o z s v á r i praeparandiáról egy 
távol vidéki lapnak irok. Én ugy gondolkozom, 
hogy ez a női intézet erdélyrészi hazánk egyetlen 
ilynemű iskolája lévén, nem' lesz. épen felesleges 
egyet s mást önöknek sem olvasni róla. Aztán az 
önök kulcsos városuk, Sepsi-Sztgyörgy, annyira 
híressé vált már a tanintézetek különféle  uton való 
pártfogásáról,,  annyira kitűnt különösen a nőnevelés 
iránti érdeklődésével, hogy én nem tartom egészen 
kárba veszett fáradtságnak,  ha épen egy oly in-
tézetről szólok kissé részletesebben, melyben ma 
is sok háromszéki jeles székely \eány végzi tanu-
lói pályáját. 

A tanító- és tanitónőképezdékkel is ugy va-
gyunk, mint mindennel a világon. Sokat várunk 
tőlök és keveset adnak. Nagy reményekre jogosít-
ják az államot, a társadalmat s még mindig szo-
morúan kell tapasztalnunk, hogy ezek is a többiek 
után folyvást  a kezdetlegesség küzdelmes harcát 
v í v j á k . Künn és benn sok a javitni való és kevés a 
r e á fordított  gond. A képezdék általában véve nem 
felelnek  meg azoknak a szép várakozásoknak, a 
miket a nagy alkotású 68-ki közoktatásügyi tor 
vény után hozzá kötünk. 

Elmondom én itt pár szóval általában azokat 
a panaszokat, a miket az e nemű intézetek éleibe 
lépte óta összegyűjtött a figyelő  tapasztalat. 

Általános a panasz, hogy a praepa randiák 


