
m é I y e s l á t o g a t á s t emlegető sthlizátiója később 
a tanfelügyelő  ellen oly értelemben fog  felbaszoáltatni, 
a mint azt a+b referens  tette: azon " p»s*usnak bizo-
nyosan meg nem kegyelmezett volna. 

Azért hát a + b referens  is azon protektori »ok 
szép tanácsért, melyeket tanfelügyelő  urnák eszto-
gatni jónak látott, fogadja  el tőlem azt az egy aján-
latot: hogy máskor, ha valamit a közigazgatási bizott-
ság tárgyalásaiból nyilvánosságra hoz, tartsa szeme 
előtt az i g a z m o n d á s e l v é t ; mert saját szavai-
val élve „ h i d j e e l " az ilyen eljárás aztán „meg 
n e m á r t " önnek is. 

Egyik tag a közigazgatási bizottságból. 

Sepsi-Szentgyörgy, január 22. 
Tekintetes^szerkesztö ur 1 

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi mi" 
niczterium rendeletéből egy fontos  kötelesség terhe' 
engemet. 

Kinevezési okmányomban elrendeltetik, hogy 
tartsak a felnőtt  földinivelőknek  nénszerü előadást a 
nemzetgazdaság és mezőgazdaság alapelemeiből. Ezen 
magasabb rendelet okát abban lelem fel,  hogy belát-
ták hiányát annak, miszerint az edrligi oktatási rend-
szer mellett, kik egy Bzerény földmivelési  körben ma-
radtak meg, nem nyertek oktatást ezen tudománynak, 
mint a földmivelés.  ipar és kereskedelem legfőbb 
irányadójáuak szabályaiból, melyeknek figyelembe  vé-
telo hozhat csak a társadalmi élet szervezetébe helyes 
arányokat, tekintsük bár annak akár szellemi, akár 
anyagi oldalát. 

Nézetem szerint épen oly, vagy még talán na-
gyobb szükségo van tehát az iparosnak és kereske-
dőnek, mint a gazdának, ezen tudomány alapelveivel 
megismerkedni, mert özek érdeke a mezőgazdáéval 
szorosan összefügg.  A szakemberek általában elismer-
ték, hogy mezőgazdaság okszerű Uzése nélkül erős 
ipart teremteni lehetetlen, s a kereskedői osztály is 
ezon két termelő osztály nélkül zöld ágra nem ver-
gődhetik. 

Nem tartom tehát feleslegesnek  a gazdaközönség-
gel együtt ugy az iparos, mint kereskedő társulatok 
figyelmét  is felhívni  ezen előadásokra. Az olvasást f. 
januárhó 28-án délután 2 órakor kezdem meg a netn-
zetgazdsságtanból, melynek látogatására minden ér-
deklődőt szivesen látok s a legtiszteletteljesebben meg-
hívok. Az előadás a felső  fiúiskola  helyiségében fog 
tartatni folytatólagosan  minden vasárnap délután. 

Bene József, 
gnzd. szaktanító. 

Sepsi-Szentgyörgy, jan. 25. 
Tisztelt szerkesztő ur 1 

Ugy értesültem, hogy a napokban egyik megyei 
nagybirtokos itt járván, az „Ébredés" több oly példá-
nyait osztogatta szét, melyben én a főispánnak  sza-
telese dicsértetem. Miután az „Ebredés-t" Sepsi Szent-
Györgyön senkise jártatja, még az olvasó egylet is ez 
évben nélkülözi, sőt Háromszéken is csak a pártfogók 
közül jártatja némelyik: nem vagyok azon szerencsé-
ben, hogy olvas assam ; azért kérem a tisztelt szer-
kesztő urat: szíveskedjék becses lapjába az „Ébredés" 
ilyszerü termékeit átvenni, hogy azokban az olvasó 
közönség s azok között én is gyönyörködhessem, s ha 
netán gustusom leend, szolgálhassak az „Ébredés* lo-
vagjainak én is egy kis „Wemcre"-conteettel.*) 

Császár Bálint. 

Sepsi-Szentgyörgy, 1877. jaunár 24. 
Örömmel jelezhetjük, hogy a helybeli műked-

velő társulat Ugye kezd rendezettebb alakút ölteni. 
A folyó  hó 7-én tartott alakuló gyűlésében eluökéűl 
polgármester Császár Bálint, rendező és titkárul Pálfy 
Dani, pénztárnokul pedig Császár Sándor urakat meg-
választva, különösen az elnökválasztás által mintegy 
kifejezést  kivánt adni áliaudóan leendő fennállhatási 
akaratának, mert e hivatallal oly férfit  tisztelt meg a 
műkedvelő-társulat, kinek tevékenységétől, buzgalmá-
tól és minden nemes Ugy iránti meleg érdeklődésétől 
vágyainak teljesülését bizton várhatja. 

A folyó  hó 23-án tartott gyűlésen az alapszabá-
lyok és nőtagok szerzésére kiküldött bizottságok je-
lentései tárgyaltatván, sajnáUüal észleltetett c* utóbbi 
célból kiküldött bizottságuali minden eredmény nélkül 
tett fáradozása. 

Hogy városunk hölgyei részéről mi lehet e hi-
deg közöny oka, felfogni  teljességgel nem birjuk ; 
mert hinni nem akarjuk, hogy keblükből a szép és 
nemes iránti érdeklődés, mi a női kebel egyik leg-
szebb tulajdona kell bogy legyen — végkép kihalt 
volna. Hogy pedig a képesség hiányoznék, azt azért 
nem hihetjük, mert az edeig elismerésre méltó buzga-
lom és ügyszeretettel közreműködött nötsgokon kivül 
egy sem kisérlé meg. 

Ez utóbbi gyűlésen a társulat igeu tisztelt elnöke 
ajánlkozott a társulat részére leendő női tagok szer-
zése iránt saját részéről is minden lehetőt megtenni. 

Azért tisztelettel kérjük fel  mi is városunk min-
den szép é* jó iránt melegen érdeklődő hölgyeit, mi-
szerint elfogulatlan  gondolkozásukról s a szellemi mű-
velődés és haladás eszméje iránti hivatásszerű vonzal-
mukról a mükedvelö-tirsulatba való belépés által ta-
núságot tenni szíveskedjenek ! 

•) Leena;joUb sajnálatunkra ki ke 1 jelenteuünk, liojy n 
kér enek eleget — legjobb akaratnnk mellett se tehetitek, mert 
ini is inon helyzetben vagyunk, hogy ax „Ébredés" cimü lapot 
nem oliashassuk. S i e r k. 

A meglevő tagoknnk pedig midőn eddigi fára-
dozásukért elismerésünketnyilvánitjuk, reméljük, hogy 
egyesek tevékenysége é» mások iránti jótékonysága 
dicsek vesszei ü felemlegetésének  legkevesebbé fog  ,,a 
makkhetes" tarka vendéjserge fültanuja  lenni. 

y . . . i. 

Válasz Kancsuk&nak. 
Kézdi-Vásárhely, 1877. jan. 18. 

ö n a „Neiueréa-nek f.  év és hó 17-én kiadott 
számában egy eikktt irt, melynek egy része a köz-
művelődési egyesület sz'ini szakosztályának január 7-iki 
működését bírálgatja, hogy azt minő irányban s meny-
nyi hivatotsággal tette — arról mi nem szólhatunk — 
de azonkívül érdekünkben áll következő kérdéseket 
tenni „Kancsukáboz": 

1) Ili a céija bírálónak — midiin egyik műkö-
dőről azt írja: „tekintélyes közreműködésével1' —hát 
a többiek fellépte  talán lealázá? kérünk bővebb ma-
gyarázatot I ha valakit magasztal tegye ugy, hogy má-
sokat ne alázzon meg. 

2) Óhajtanok tudni, hogy kiket akar író a ko-
lozsvári színpadra szerződtetni ? inert szakosztályunk-
ban, még ilyeneket nem ismerünk. 

3) Dr. Reiner Dániel ur felolvasására  épen szük-
ségtelen volt, azon óhajtásnak kifejezést  adni, hogy 
életrendü és egészségügyi felolvasást  tartana — mert 
nevezett orvos ur már «z előadást megelőző szakgyü-
lésen önként a legnagyobb készséggel ajánlotta fel 
tehetségét épen olynemu felolvasásokkal  közreműködni. 

Egyáltalában figyelmeztetjük  Kancsukát, hogy 
hasztalan változtatja irodalmi uagy novét — ismerjük 
már igen jól ; s ha haszuára akar lenni színi szak-
osztályunknak, kímélje uieg a boszantástól azon 
tagokat, kiket nem akar dicsőítői. 

Egy érdekelt. 

Brassó, 1877. január 15. 
Figyelemmel olvasom az innen elköltözött, de 

rőlunk és magyar községeiukről mindig meleg sorok-
ban megemlékező „ N e m e r e " számait s jól esik lel-
kemnek, ha brussómegyei körünkből nemzetünk örö-
mei, küzdelmei és szenvedéseit tolmácsoló, lelkes 
egyéneink által irt cikkeket pillantok meg. Mohón la-
pozám át főieg  a mult év vége felé  megjelent számo-
kat, de fájdalom,  nem méltatá senki körünkből a le-
tűnt évet a tekintetes szerkesztőségen kívül egy futó 
visszapillantásra. Hiszen ha az egyházi szónokok év 
végével oly visszahatólag említik fel  az elrepülő idő 
egy évi eseményeit, miért ne elmélkedhetnének ép oly 
hatásosan jobb tollú hazánkfiai  egy egész vidék ha-
nyatlása vagy haladásáról „Nemerénk" hasábjain, hogy 
mi, kik együvé tartusunk, együtt sírunk és örven-
dünk, az uj eszmék olvasása által nem felekezetileg 
elzárkozottan, hanem, mint meg nem hasonlott honfi-
társak egy magasabb szent cél felé  egyesült erővel 
törekedni tanuljunk és lelkesüljünk. 

Bármint ohajtottam egy ily cikk megjelenését, 
ugy látszik, én CB»k a jámbor óhajtással maradok. 
Pedig hány érdekes messze kiható változás történt 
politikai életünkben, és hány derék toll városunk és 
magyar községeinkben eleveníthette volna fel  azokat 
mindnyájunk épülésére! Miért az a efri  hallgatás ? 
hisz úgyis elnémít majdan az idő. 

Am feledjünk  el sok mindent és boruljon reá a 
mult idő sötét fátyola  ; egyről azonban megfeledkez-
nünk tiltja a kegyelet. Nemzetünk egy buzgó napszá-
mosa az, kit 1876 december 20-dika a munkásság te-
réről örök nyugalomra szólított. Ki az ? — kérded 
kedves olvasó. Az évek sorában brassói tanár és lap-
szerkesztő és végtére ujlalusi lelkész K ö p e J á n o s 
az, ki hosszú kínos betegeskedés után a bolonyai te-
metőben apácai Koródi Pál lelkésztársa mellett egy 
közös sírban pihen. Vele kidőlt az utolsó élő tagja 
azon barcasági magyar nemzeti küzdőknek, kik 1842-
ben a felszabadulás  és egyenjogúság harcit inditák 
meg a szász papság ellen ; oly mozgalom vala ez, 
melynek vége ma sincs megkoronázva. Nem felekezeti, 
hanem nemzeti küzdelem ez s fájdalom,  a magyar 
nemzet hideg pap és levita módjára nézte és nézi a 
vagyonílag és szellemileg tönkrement barcasági luthe-
ránus magyar nép élet-balál közti vergődését. Nyissa 
ki bárki O r b á n B a l á z s „Barcaság"-ját s megta-
lálja a 115. lapon azon dicsők nevét, kik közül egy 
sem árheté meg a felszabadulás  hajnalát. Igen, mert 
könnyebb volt Mózesnek összetörni Faraó rabigáját, 
mint diadalra juttatni e jobbágyságra sülyesztett ma-
gyar nép nemzeti egyenjogúságát a „mindenható ki-
váltság" hazájában. 

Elhunytak ők mind: Bariba Márton bácslalusi, 
Binder József  csernátfalusí,  Szász György bosszufalusi, 
Bedners György tatrangi, Türkösi András pürkereci, 
Bartbos Mihály zajzoni, Köpe János ujfalusi,  Molnár 
András krizbai, Molnár Károly apácai, Koiódi Pál 
brassói lelkész és Köpe János brassói tanár, kik 
1849-ben D ó z s a Elek brassói kormánybiztos közre-
működését is kikérték a kiállhatatlan nyomás alóli 
menekűlhetésre és az erdélyi ev. ref.  egyházi kor-
mányzat alá juthatásra. 

A nevezett j»lrsek helyén jelenleg mind mások 
működnek s vajlin oly hazafias  egyetértéssel, oly szi-
lárd elhatározással I Da fájdalom,  a jelenlegi szellemi 
vezérek egy része nem állja ki a verseuyt, nem mér-
kőzhstik az elhunytak erélyével. Az cgyptomi húsos 
fazakak  némelyeket még miudig csabitólag gyüjtuek 

I magok köré ! Az idők azonban változnak, és változ-
nak a ÉZiMnélyek ia. A mi most késik, azt az érlelő 

; i lő elhozaudji, inirt ezerek olinjtjáK azt. 
Nem csoda, ha Köpe János brassói tanárságától 

kezdve ujfalusi  papságáig föl  egész 70 éves koráig 
minden erejét hazánk, nemzetünk javára szentelte, 
hisz édes atyja dicső erényei hű örökö&o volt ő s mit 
édes mtyj 1 reá bizott, kényes függő  helyzetében is ér-
vényre juttatni iparkodott. 

Magyar hírlapot szerkeszteni Brassóban, az 
agyában villant meg először 1837-ben, s ha elgondoU 
juk, mily árgusi szemekkel nézték itt a „N e m e r e" 
megindulását ujabb időben, midőn a modern eszmék 
meglehetősen kivetkőztették e várost rideg önzéséből, 
csak akkor lehet tiszta fogalmunk  azon nehézségekről, 
melyekkel családja fentartása  és a magyarosodás elő-
mozdítása tekintetéből meg kellett küzdenie saját ere-
jére támaszkodva. Mint magyarnyelv tanárnak a sász 
gymiiasiumon több keserű, mint édes órákat okoztak 
a magyarnyelvet fitymáló  diákocskák, kik e hazában 
nem lelték fel  hazájukat, hanem a Sprec partjain ka-
landoztak ábrándjaikkal. Sok álmatlan éjszakát oko-
zott magának MZOH törekvése által, hogy a szász tlieo-
logusok sorában valamely szász papi állomást nyer-
hessen el. Es erre ép annyi joga volt, mint azon szász 
papoknak, kik több magyar papi állomásokat foglal-
tak el ; törekvése azonban hajótörést szenvedett s 
mindenütt ellenfelei  gúnyjával találkozott, mitől csak 
ujfalusi  lelkészszé választatása által szabadult meg. 

Azóta a barcasági magynr papi testületnek mint 
egyik kitiinő tagja és a legelső tanító-egyletnek köz 
kedvességü elnöke a népnevelés terén táradhatlanul 
munkálkodott. Valamint édes atyja, ugy ö is ismé'elt 
nyilatkozata szerint csak addig szeretett volna élni 
mig küzdelmeinek gyümölcseit látja, de fájdalom, 
egyik sem érheté meg annyi kesoi üségek közt ápolt 
édes reményeik valóeulását I 

Kedves olvasó I ha ;negálla8z Koródi Pál és 
Köpe János boltozott közös sirja előtt, jussanak eszed-
be azon szaruk, melyeket egykoron a tanítói gyűlé-
sen mosolyogva barátságosan mondának: „Ha csak 
annyit végzünk ma, hogy kezet szoríthatunk és egy-
másuak jó reggelt kívánhatunk, az is Bok I" Halljátok 
meg e kiáltó szózatot Barcaság szellemi vezérei, míg 
nem késő I Barátságos összetartás koszorúzhatja meg 
azon küzdelmeket, melyekben elhunyt jeleseink kifá-
radtak. A cél nem más, mint nemzeti létünk biztosí-
tása az édes magyar hnzn délkeleti szögletében ! 

Munkálkodjunk az elhunytak szelleméből s a haza 
fényre  derül ! 

BolonyaíV. 

Osdola, 1877. január 9. 
Igen tisztelt szerkesztő ur ! 

Egy községünkben f.  hó 15-én megtartott uni-
cum ünnepélyről akarom szíves engedelmével becses 
lapja olvasóit érteiiteui. 

Ekkor mutntá be ugyanis az urnák első szent 
mise áldozatját ntdő László József  uj áldozár, otdolai 
László Dávid ős primipillus székely atyánk fia,  mely 
áldozat a zsúfolásig  megtelt templomban ftdő  kanonok 
főesperes  méltóságos Bálint Károly ur manu dudor-
sága mellett B a még ott levő nyolc áldozár segédke 
zésével meghatóan folyt  le. 

Áldozat után következett az áldomás. Az uj ál-
dozár atyja ugyanis vendégszerető asztalánál hatvun 
indiviJiumot ti-zte't meg. A pohái köszöntések egymást 
érték. Mindeniket rohamos éljenzés követte. Erdek-s 
volt különösen az uj áldozár testvére László Dávid 
egyetemi polgár toasztjs, melyet az uj áldozátra kö-
szöntött, • melyet érdekesnek tartok a közlésre. Igy 
hngzik: „Uraim! Az emberiség chaosos életében tűn-
nek elő napok, melyek kiragadják lelkünket a min-
dennapiság rozzant kunyhójából, melyek magasra emo-
lik örömeinket, elfelejtetik  átélt szenvedéseinket, meg-
könnyítik továbbra éltünket s lesimítják uz útjainkban 
álló göröngyöket. Ilyen ragyogó napja tűnt elő 111a 
családunknak is, uiidön annak egyik tagja papp? szen-
teltetve bemututá isten oltárán első ünnepélyes áldo-
zatát, ma, midőn a legrémitöbb liberaliimus dúlja or-
szágunkat, ma, midőn a modern tudományos világ a 
legsötétebb atheizmus undok karjába dobta magát, rna, 
midőn befogtuk  a villanyt, megnyergeltük a gőzt, ma, 
midőn az uchatiusok liberális kultur irányú korában, 
a vén Európa, mint széltől hányatott tenger, harcias 
mozgásba hulyezte magát, hogy nyomorulttá tegye a 
gyengébbet, hogy a megindult vallástalanság, politikai 
és társadalmi romlottság s vad erkölcstelenség foko-
zottabb arányba dúlja országunkat s vesse meg alap-
ját a sírnak, melybe szent István nagy királyunk ko-
ronájának népe sülyed cl, megfogyva  bár, de tán meg-
lörvo is Ily időbau sz^mjjilai ogy ui áldozár 
első miséjét, szemlélni világ polgárrá avatását^m^g -
hatva, de egyszersmind hivatva is érzem magainat 
arra, bogy érte emeljem s ürítsem első poharam ! 
Ohajtjin hát, hogy szent pályáján éljen sokáig, lio^y 
oszlassa el a hivek ezrei előtt borongó és az istense 
get megalázó sötét felhőt,  hogy igy a nép valódi boldo-
gitására, az egyház, a haza javára, családjánakjés e 
nemes vendégkörnek örömére igen sokáig éljen:" 

A jó izlésü s kedélyes társalgás közt lefolyt  ebéd 
utáu következett a tánc. A vendégkör majdnem min-
den tagja táncra perdült s mig az arra szánt helyi-
ségben különösen B R. B. Z. M. M. és K. ^ k i s -
asszonyok hosszú mzályaikkal hatalmai porfelleget 
vertek, addig mi sem késtünk a társalgó teremben 
éltetni uz egyházat, s annak minden nemes honpolgá-
rát és honleányát ! 

Ez ünnepélyről akartam igen tisztelt szerkesztő 
urat értesíteni, s ha becses lapja olvasó publikumával 
is közölni fogja,  nem fog  késni liála< adójával. 

Hándi József,  községi biró. 


