
De térjünk csak vissza a tárlatra. A tárlat a 

községi iskola három tantermében van elhelyezve. 
A nyugot felőli  termet a sepsi-szentgyörgyi szövé-
szeti tanműhely produktumai foglalják  el, szépen 
kiállítva, melyek még azokat is meglepték, a kik 
még láttak chez hasonlót. A „hási ipar-egyesület" 
nem kiméit költséget, hogy ezen kiállításon a jó-
tékony cél elérésére nagyreményű iparával képvi-
selje magát, mig Kézdi-Vásárhely  iparos körei ott 
helyben nem állítottak ki ugyszólva semmit, mely-
nek szállításáért, vagy a felügyelésért  még dijat 
sem kellett volna kiadni. Megfoghatatlan  közöny, 
de igy van. 

A második teremben vannak vidéki és városi 
egyesek és az árvaleányliáz inkább női munkái: 
kötések, horgolások, varrások, kendők stb. készít-
mények, melyek ízléssel vannak kiállítva, és elis-
merést érdemelnek különösen a beküldők, kik kül-
deményeik nagy részét a jótékonycélra kisorsolási 
tárgyakul engedték át. 

A harmadik teremben termények: kevés alma 
és körte egy pár fajban Í ózsaburgonya, káposzta, 
sárgarépa, pesztinák, zeller, petrezselyem, burgundi 
rép^ stbek vannak kiállítva, melyeknél K.-Vásár-
hely és vidéke mindenesetre többet állithatott vol-
na ki. Ezen teremben látjuk a kézdivásárhelyi mű-
faragó  iskola rajzait és faragványait,  a felső  népis-
kola ipari szakosztályának kosát- és kefekészitmé-
nyeit, meiyek figyelemre  méltók. 

Ipari cikk kevés és első napon -r- mely épen 
vasárnapra esett — látogató is kevés volt. Kár pe-
dig, ha készitményeik be nem küldésével tündö-
költek a vásárhelyiek : látogatásukkal helyre pó-
tolhatták volna a részvétlenséget, mely semmi szin 
alatt sem a rendező bizottságot, hanem épen őket 
terheli. 

—r. —1. 

Az országgyűlés megnyitása 
Az országgyűlés ünnepélyes megnyitása a 

szokott pompával ment végbe. Nemcsak a királyi 
palota körül, hanem az egész városban észreve-
hető volt annak hatása. Tiz óra tájban fölhúzták 
a budai palota tornyaira a magyar, horvát és fe-
kete sárga lobogókat; a lánchíd óriási árbocait is 
zászlókkal aggatták be. 

Nemsokára megkezdődött a föl  vonulás. — A 
lánchídtól föl  a várig, merre a fogatok  elrobogtak, 
sűrű arcvonalat képezett a kíváncsiak serege. Igaz 
hogy nem igen sokat lehetett látni. A főrendek 
és a képviselők nagyrészt fedett  bérkocsikban haj-
tattak' el s csak percre bukkant elő a ragyogó 
díszruha a fényes  mentekötökkel, érdemszalagok-
kal é? rendjelekkel. — Mily festői  látvány volt,ez 
alakokat egy csoportban látni. A sok bérkocsik 
közt volt több gyönyörű fogat  is; legfeltűnőbb 
Volt J ó z s e f  főherceg  és a hercegprímás rococo 
hintaja. 

A megnyitásnál a főrendek  és képviselők 
legalább kétszer annyian jelentek meg, mint a mult 
országgyűlés feloszlatásánál;  a szélsőbal egy része 

" Irányi kijelentése dacára is jelen volt Simonyi 
Ernő, Ilelfy  Ignác, Sembery István, Csávolszky 
Lajos stb. diszmagyarban jelentek meg. Volt né-
hány frakkos  képviselő is, szászok. A várpalota 
előtt a Schmerling-ezrod egy zászlóalja képezett 
diszőrséget. 

Tizenegykor a hercegprímás rövid misét mon-
dott a szentlélek segélyül hívásával a Zsigmond-
kápolnában. Ezalatt a főrendek  és képviselők mind 
nagyobb számmal gyülekeztek a trónterembe. — 
Pontban 12 órakor lenn a két zenekar a hymnust 
játszotta s a diszőrség tisztelgett — jeléül annak, 
nogy ő Felsége a trónterembe indult. Itt ő Felsé-
gét harsány éljennel fogadták,  mire ő Felsége he-
lyet foglalt  a trónon s a miniszterelnök kezéből 
átvette a trónbeszédet. 

A tróabeszéd fölolvasása  után a fogatok  is-
mét visszatértek a pesti oldalra, hol időközben 
még jobban megszaporodott a nézők tömege. A 
képviselőház 1 órakor, a főrendiház  pedig félórá-
val később összeült, még egyszer külön meghall-
gatandó a trónbeszédet. Számos képviselő a ház-
ban is díszruhában jelent meg. — Mindkét házban 
nagy közönség foglalta  el a karzatokat. 

S z e r t a r t á s , 
m e l y l y e l a m a g y a r o r s z á g g y ű l é s ün-
n e p é l y e s e n m e g s z o k o t t n y i t t a t n -

Az ezen ünnepély megtartására kijelölt napon 
és órában (október 20. déli 12 órakor) a magyar 
országgyűlés mindkét házának tagjai a budapesti 
királyi palota nagytermében megjelentek s a meny-
nyire a várkápolna térfogata  megengedte, lemen-
tek oda a szentlélek misét meghallgatandók. 

yj császári és apostoli királyi Felsége az em-
iitett szent misére minden nyilvános kíséret nélkül 
az udvari kápolnának oratóriumába ment — mely 
alati a püspök az apostoli kereszttel állott. 

A nagymise után ő Felsége termeibe távozott 
s ott időzött, a mig az egyházi méltóságok átöltöz-
ködtek és longis-ban a7. udvari kápolnából a felső 
terembe órtek, hol is ezalatt a többi, ő Felségének 
kiséretére hivatalos császári királyi udvari főhiva-
talnok éstestörkapitáyok, a bibornok-hercegprimás, 
a m. kir. miniszterek, a zászlós urak és a püspök 
a kettős kereszttel a kihallgatási '.eremben (a felső 
várnégyszög oldalán) összegyűltek. 

Mihelyt minden elrendeztetett, ő Felségénak 
a cs. kir. első főudvarmester  által jelentés tétetett 
s erre ő Felsége a belső termekből a nagyterem-
be a következő sorrendben távozott: 

Egy cs. kir. kamara-irnok. 
A m. kir. főajtónálló. 
Az ország zászlósai (párosan). 
A bibornok-hercegprimáfs. 
A m. kir. miniszterek. 
A cs. kir. első főudvarmester  a pálcával. 
A m. kir. főlovácszmester,  mint helyettese a 

cs. kir. udvari főmarsallnak,  a fölfelé  tartott kivont 
állami pallossal. 

Jobbján a püspök az apostoli kereszttel. 
Ó Felsége jobb oldalán és háta mögött a cs. 

kir. főkamarás,  és magyar királyi testőrkapitány, a 
cs. kir. lovas testőr-század kapitánya és ö Felsége 
főhadsegéde  képezék a kíséretet. 

A terembe érve ő császári és apostoli királyi 
Felsége a trónra lép, leül s kalpagját felteszi.  Kí-
sérete a mellékelt schemán kijelölt állásokat fog-
lalta el a trón oldalán. 

Most beszédet mond ő Felsége az országgyű-
lés tagjaihoz, melynek végeztével ő Felsége felkel, 
leveszi kalpagját s az előbb megjelölt kísérettel a 
belső termekbe vonult. 
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M a g y a r á z a t . 
A. A trón. 
11. Bemenet a terembe. 
1. o császári és apostoli királyi Felsége. 
2. A m. kir. főlovászmester. 
3. A cs. kir. első főudvarmester. 
4. A cs. kir. főkamarás. 
5. A m. kir. testőrkapitány. 
6. A cs. kir. testőrök lovaskapitánya. 
7. A cs. kir. főhadsegéd. 
8. A püspök a kereszttel. 
9. A m. kir. miniszterek. 
10. A bibornok-hercegprimás. 
11. A zászlós urak. 
12. A magyar országgyűlés mindkét házának 

tagjai. 
13. A m. kir. testőrök. 

Az országházból 
Az országgyűlés mindkét háza f.  hó 19 én tar-

totta első ülését a korelnökök elnöklete alatt. A 
képviselőház ülése volt előbb. Itt Zsedényi felszó-
lalására Bóér Antal foglalta  el a korelnöki széket, 
s felolvastam  a miniszterelnök átiratát, mely sze-
rint a trónbeszédet ő Felsége azon délben mondja 
el a budai királyi várlakban. 

Irányi Dániel megújította 1869 óta minden 
alkalommal megtett felszólalását  a fekete  sárga 
zászló iránt, de ezúttal meg is toldotta először az-
zal, hogy minek jelennek meg a megnyitó ünne-
pélyen császári királyi főhivatalnokok  is, mikor 
vannak a királynak m. kir. főhivatalnokai,  másod-
szor pedig elérkezettnek látná az időt arra, hogy 
ő felsége  ne ülve és föltett  kalpaggal olvassa a 
trónbeszédet, mert az országgyűlés mint olyan, 
egyenrangú a koronával. 

Erre Tisza Kálmán következőleg válaszolt: 
T. ház 1 Az előttem szólott igen t. képviselő 

ur maga elmondotta, hogy ugyanazon felszóllalást 
és a nyilatkozatot szándékozik megtenni, melyet 
1869 óta minden alkalommal megtett. Talán már 
maga ezen körülmény indokolja azt, hogy én a t. 
képviselő ur előadásának taglalásába ne bocsát-
kozzam. 68 óta mindig megtétettek ezen észrevé-
telek ; 69 óta ezek felett  a t. ház másként sohasem 
határozott, mint hogy bevétetvén a nyilatkozatok 
a dolog'természeténél fogva,  a naplóba, azontúl a 
háznak t. tagjai tették azt, a mit meggyőződésük 
szerint, ugy a korona iránti hódolat, mint a hazai 
törvények ir.ánti hűség követel. Azt gondolom, 
most, midőn a megnyitás ugyanazon módon fog 
eszközöltetni, a mint 69 óta mindig eszközöltetett 
a t. ház is ugyanazon módon fog  eljárni, mint ed-
dig. (Élénk helyeslés jobbról és a középen.) 

E l n ö k ; Azt gondolom t. ház, hogy most, 
midőn csak a megnyitásról van szó, e tárgy fölött 
itt vitát kezdeni nem volna a maga helyén. (Nyug-
talanság a szélsőbalon.) En megmondtam nézete-
met, méltóztassanak megmondani a t. képviselő 
urak a magukét, ha nézetemet helytelennek tartják. 
Már a mult országgyűlésen is megmondtam, most 
is megmondom, hogy határozatokat nem hozhat a 
ház, a meddő vitát pedig részemről nem tartanám 
helyén valónak, (lilénk mozgás a szélsőbalon. He-
lyeslés a jobb oldalon.) 

M a d a r á s z J. azt hiszi, hogy igenis lehet-
ne helye vitának, s az elnök tartoznék a többség 
nézetének kifezést  adni. 

Erre elnök jelentvén, hogy holnap a trónbe-
széd meghallgatására 1 órakor ülés lesz, be akar-
ja zárni az ülést, midőn Molnár Aladár felszóllal,  s 
a szabályokra hivatkozással kéri az alakuló ülés 
kitűzését. 

Elnök azt feleli,  hogy az a holnapi ülése 
megtörténni, s ezzel az ülés véget ért. 

A házban sok az ujképviselő, de észrevehető 
az egyesült ellenzék összezsugorodása, mig a szél-
sőbal nagyot terjeszkedett. 

A főrendi  házban Majláth felszóllalására  b. 
Eötvös József  foglalta  el a korelnöki széket, s meg-
alakították az igazoló bizottságot. 

A nevetésről. 
(Kolyta'ís.) 

_ A szabadszellemü és józanabban gondolkozó 
görögök és rómaiak között is voltak olyanok, kik 
sohasem nevettek volna, mint Phócion és Anaxa-
goras, Heráklitos és Cato. Tehát nemcsak a ke-
resztény világ asketái, hanem az ó-kor emberei 
között is voltak olyan nagy balgák kik a nevetést 
bűnös cselekvénynek tartották. Á carthausinak fo-
gadalma tiltja nevetni. 

A moiygás gyakran nem egyéb, mint csupa 
udvariasság, hizelgés, látszólagos részvét vagy ha-
zugság, mint Nagy Sándor könnyei Dárius holt-
teste felett. 

Nem ritkán azonban a mosolygás ösztön, 
minthogy a barátságos vidám arc jól ajánltatja ma-
gát. Ha a fényképész  elé ülünk, lehetőleg barát-
ságos arcot csinálunk ; ebbeli törekvésünk folytán 
aztán megtörténhetik, hogy édes testvérünk sem 
ismer ránk a fényképről.  A gyermek mosolyogva 
fogadja  játszótársát, az anya iskolából hazatérő 
gyermekét, a szerető kedvesét, barát barátját. Az 
alsóbb állású udvarias mosolylyal járul felebbva-
lója elé, ki viszont leereszkedő mosolylyal bocsátja 
el, s a mely iskolában a tanitó a gyermeket nem 
mosolylyal fogadja,  oda alig hiszem, hogy mosolyog-
va menjen a kis muzsafi. 

A tenger csendjét és a hullámmorajt, a villám 
tüzét és a menydörgést a görögök Neptun, Vesta 
és Vulkán nevetésének nevezték. C a t u 11 u s azt 
mondja a virágokról: domus jucundo risit odoré 
(a ház kedves virágillattal mosolyog;) Virgilius, 
midőn Jupitert jókedvében mutatja be, ezzel kezdi: 
risit páter optimus (a legjobb atya mosolyog;) 
Kit ne szóllitott volna meg baráts ágosan Horatius 
sora : 

„Dulce ridentem Lalagen amabo" 
(Éd es mosolyú Lalagém szeretem,) 

vagy a „ m i n n e s a n g e r " dala : 
Er küszte sie wohl dreisig Stund 
An ihren rosenlachenden Mund. 
Coreggio a g r á c i á k festője,  mester volt a 

mosolygó arcvonások alakításában ; csaknem vala-
mennyi f e j e  angyalian mosolyog, a mi vásznon 
sokkal kevésbbé veszélyes, mintha élve látunk ilyet. 
Corregio mellett áll a gráciák költője Wieland, mi-
dőn dalolja; 

„Der Juno Majestat, der Pallas Würde ? nein ! 
Die flőszen  nichts als Ehrfurcht  ein. 
Sie, die so zaub'risch lacheln kann, 
Cythere lacht ihn an, er falit  zu ihren Füssen 
Und beüt der Láchelnden der gold'nen Apfel  an. 
De nem is szükség a költőkhez fordulni  an-

nak bizonyítására, hogy mily mindenhatóság rejlik 
a szépnek mosolygó pillantásában. A szem moso-
lyog legelébb, mielőtt az arc még változott volna, 
azért mondja a dal: 

„Szép szemedben lakik a menny galambom" 
A nevetés többnyire a vidámság kifolyása.  A 

vidámság pedig a szellemnek, léleknek és képze-
lőtehetségriek élénkségéből áll. Ezen vidámságot 
nevezték elődeink : istenben vetett bizodalomnak. 

Sehol sem szerez az ember gyorsabban isme-
retséget és sehol sem kél fel  a bizalom mások 
iránt gyorsabban, mint vidám társaságban, hol 
először jól kinevettük magunkat. Hölgyeink által 
rendezett emez összejövetelek közvetlen tanúságot 
tesznek erről. A nevetés ragályos, nagyobb mérv-
ben még mint az ásitás, — a folytonos  komolyság 
épen nem bizonysága nagy szellemi tehetségek-
nek. A ki soha nem nevet, az veszélyes ember, 
annak útjából ki kell térni. A szép költőnő Luper-
cia de Fiqueron bátorkodott egyszer Alba herce-
get megkérdezni: mi zz oka, hogy soha sem ne-
vet ? „Nem állok oly bizalmas lábon magam ma-
gammal, hogy magamnak ilyen póriasságot meg-
engedhessek- válaszolt a sötét harcfi.  De aztán 
még az ártatlan vértől sem irtózott. A vidámságot 
a természetes ember mindig magával hordozza, 
olyan az mint a tapló, azonnal képes szikrát 
fogni.  A vidám falusi  ember, kinek hagymával ter-
helt szekere a folyóba  dült, nevetve tekint oda, fel-
kiáltva: „soha sem láttam ilyen nagy porció hagy-
más levest!" * 

Sokaknak sőt egész nemzeteknek már a ter-
mészet beoltotta a vidámség iránt való hajlamot. 
Az ó-korban a görögök, ma a franciák  a legvidá-
mabbak, kik a tiszta viz mellett is ugy elmulatnak 
mint más nemzetbeliek midőn literszámra veszik 
fel  a szőlő- vagy árpa nedvét. Még Lykurgus is 
— a komoly törvényhozó — szobrot emelt a ne-
vetés istenének s a gráciák egyike épen a vidám-
ságot személyesité. Spártában aki a közös étke-
zéshez semmivel sem járult (aszümbolos), annak a 
n e v e t t e t ő szerepét (gelótopoios) kellett vinni, s 
Athenében 60 tagból álló bizottság itóít a tréfás 
nevettető mondások felett,  kiknek Philippos király 
1 talentumot adott, hogy a legjobb élceket vele i 


