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38-ik szám.

megjelenő társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi hetilap.

Előfizetési árak:
2 K
Egész évre . . .
8 K I Negyed évre .
1 K
Fél évre
. . .
4 K | Egy hóra . .
Egyes szám ára 20 f.
Kéziratot nem adunk vissza. Bélyegteleu levelekejt nem

Felelős szerkesztő

$zta nko v i t s
Főmunkatárs:

Szombathy

fogadunk el. Kérdésekre szívesen válaszolunk.

Nagy érdekkel olvasgatom a gondo
san szerkesztett, irodalmi színvonalú
dobsinai lapot. Idei 36. szármában ér
dekes kulturhirt közöl a rozsnyói mú
zeum alapításáról. Általában örvendetes
téma; de engem mégis őszi mélasággal tölt e l; egy régi tervem ködbe
foszlását jelenti. Mert a rozsnyói mú
zeum szervesése e szerint úgy látszik, a
dobsinai muzeum rovására történik.
Hazslinszky barátom, ez a buzgó és lel
kes kulturapostol, az általa kezdeménye
zett rozsnyói muzeum számára foglalja
le a Dobsinán levő, múzeumba való tár
gyakat. A maga céljára. Nagyon jól te
szi. Inkább kerüljenek a szomszédos
Rozsnyó múzeumába, mintsem hogy el
kallódjanak, vagy idegen kufárok köny-

Lás^ó.

Hirdetések árai:
azért köz
Évi hirdetések megegyezés szerint. —
engedni
lés soronként 20 f, többszöri közlésnél 3
Apró hirdetésben:
egy szó 4 f, vastagabb betűvel 8 f. Legkisebb hír
detés egyszeri közlése 1 K 50 f.

Kiadótulajdonos:

A szellemi részre vonatkozó ügyek a szerkesztőséghez,
az előfizetési és hirdetési árak, valamint egyeb fel
szólalások a kiadóhivatalhoz cimzendők._______

R dobsinai múzeumról.

károly.

Schmi dt

Qéza.

Nyllttér ára soronként 40 I.

léner nyelvjárásával, a m*iga sajátságos

nemcsak kultúrái, hanem gazdasági te

régi

kintetben is. D e a tudományra nézve is
fontos lett volna egy ilyen egészen k ü 
lönleges viszonyok közt fejlődött és élő
helység rendszeresen összeállított kulturtükre.

emlékeivel

és

hagyományaival,

hogy alig van kisebb város a hazában,
meiy alkalmasabb volna helyi muzeum
alapítására, mint Dobsina. Anna«t a
nagy idegenforgalomnak is, amely itt
előbb-utóbb szükségképen ki fog fej
lődni, fontos tényezője lett volna egy
lokális jellegű muzeum. Sehol könnyeb

Engem több mint két évtized óta
érdekel ez az ügy. Többször jártam
Dobsinán, tanulmányozva, gyönyör
ködve. Hanvai barátom szives vendég
szeretetét élvezve és mindentudó Klein
barátom és munkatársam fejtegetésein
okulva. Többször Írtam és előadást is
tartottam Dobsináról, pl. a nagytekin
télyű bécsi anthropologiai társaságban
is. Dobsinán magában is tartottam
előadást, éppen a dobsinai muzeum
érdekében agitálva. Leányomat a H a
lasi barátom kitűnő vezeiése alatti ot

ben nem lehetett volna megcsinálni,
mint itt. A város vagy egy társadalmi
szervezet megszerzett volna egy régi
jellegzetes dobsinai házat, s oda szedte
volna össze a régi sajátságos dobsinai
életnek elég szép számmal tenn maradt
emlékeit, anyagi és szellemi maradvá
nyait. Született és predesfcnált igazga
tója is volna a dobsinai múzeumnak,
Klein Samu igazgató tisztelt barátom
személyében, aki a dobsinai „genius tani mintaszerű polgári iskolában ne
loci“ valóságos megtestesülése. Kevés veltettem német szóra. Utóbb pedig
nyü prédája legyenek.
Lux G yu la kitűnő tanítványomat, je
Én azonban nagyon sajnálom, hogy költséggel, csekély fáradsággal olyan
gyűjteményt lehetett volna ott összehoz lenleg a kolozsvári állami tanítóképző
nem csinálták meg a dobsinai múzeu
jeles tanárát, biztattam arra, hogy mint
mot. Dobsina olyan speciális, olyan ni, amely a városra nézve megbecsül
»rre legilletékesebb, Írja meg a dobsijellegzetes hely, a maga_Jmlönálló__bm hetetlen érjf ü lett volnii, még pedig

nai nyelvjárás tudományos monográfiá
ját. E már régebben elkészült munkát
közelebbről fogom kiadni. Magyarország^német nyelvjárásinak kétségtelenül
ez lesz a legértékesebb tudományos fel
dolgozása.
A minap, a „Dobsina és Vidéke“
34. számának egy híréből uj reményt
merítettem a muzeum dolgában. M iku
lik József irodalmi hagyatékáról volt
szó. Bámulatos kíváncsisággal olvastam
és ezen alkalomból azonnal írni akar
tam Klein Samu és Szlávik Mátyás dr.
kedves barátaimnak és a dobsinai lap
nak is, felújítván a muzeum eszméjét.
D e a torjai barlang vidéke elbővölő
szépségű környezetének kultuszában el
merülve, elrestelkedtem a felszólalást.
És most itt Brassóban, szülővárosom
ban, ahol a bibliai vizözönre emlé
keztető, szakadatlanul áradó esőben
veszteglek, veszem a hirt a rozsnyói
muzeujnról. Felszólalok tehát még
egyszer a dobsinai muzeum érdekében.
Ugyan késő már, de még nem egészen
elkésett. M ég meg lehet csinálni. A
Szibilla könyvei jutnak eszembe, me
lyekből az utolsó megmaradt háromért
ugyanazt az árt kellett megadni; melyért
előbb mind a tizenkettőt kínálták volt.
Ezennel nyilvánosan, kényszerítve
felkérem Klein Samu barátomat, csinálja
meg a dobsinai múzeumot.
Brassó, 1912. IX . 5-én.
Herrmann Antal dr.

Izgalmas nap.

Idegeink már annyira fásultak, vagy talán I Mi a béke jegyében indítottuk meg lapunkat
romlottak, hogy közérzületünk kellemessé té j s minden törekvésünk oda irányul, hogy
teléhez izgalomra van szükségünk. S ha az városunk társadalmában konszolidált állapo
események logikus egymásutánja nem szol tokat teremtsünk, ahol a szív és lélek összgál nekik ezzel az izgalommal, ugy meg hangzatos működése, a tisztesség, a becsület,
bolygatjuk ezt a rendszert. S amint vannak legyen az ut, amely a meggyőződéshez az
alkoholisták, akiket szenvedélyük tüze mind igazsághoz vezet s ne az érdek, az erőszak
addig hevit, míg ezt a kellő mennyiséggel s az ezzel járó tisztességtelen hang, melyet
le nem lohasztják, ugy vannak sivár lelkek, mi mindenkor általánosságban ostoruztunk,
amelyeknek irt nyújt a zavar, a mások baja, bármely párt részéről is tapasztaltuk azt.
a természetes rend feldulása. Átgázolni
Szerkesztőségünk egyik-másik tagja lehet
ilyenkor meggyőződésen, hiten, tisztességen, barátja vagy követője valamely pártnak, de
becsületen, az adott szó szentségén — mind lapunk feltétlenül és mindenkor fölébe he
csak másodrendűi dolog. Fő a cél, amely lyezkedett és fog helyezkedni minden párt
szentesíti az eszközöket . . .
nak. Mi az eseményeket nézzük, azokat bí
Ezek a gondolatok önkéntelenül ötlenek ráljuk is. Bírálatunkban lehet egyéni véle
eszünkbe ma. M#, amikor amúgy is zilált kis mény, de semmi esetre sem tendencia. Etársadalmunkat két, egymással ellentétben álló gyéni véleményeknek, meggyőződéseknek
esemény tartja izgalomban.
egyébként mindig helyet adtunk és adunk
bárki
részéről, ha azok tisztességes hangon
Az egyik hz «mberek legszentebb érzel
mével, a hittel lüana némiképcn összefüg Írattak.
gésben (?) S ha ez a szent érzelem a maga
Mi most sem akarunk elébe vágni semmi
sziizi tisztaságában állana előttünk, ájtatos féle eseménynek. Ma fog eldőlni, hogy ki
ihlettel teljes tisztelettel haladnánk el mel lesz az uj lelkész. Bárki lesz is, mi öröm
lette, hódolva az igazságnak. De amikor lát mel fogjuk üdvözölni, mert megválaszíatájuk, hogy a hit, a meggyőződés csak cégé | sa remélhetőleg bekét fog jelenteni nemcsak
rül szolgál éppen azoknak, akik csak gúnyt az ev. egyházban, hanem és főképeu társa
űznek belőle s akik annak vigasztaló erejé dalmunkban is. És minket leginkább ez az
hez soha sem fordulnak: nem haladhatnak utóbbi érdekel. Mert mi dolgozni szeretnénk
el szó nélkül az-esemény fölött.
városunk java érdekében, s dolgozni csak bé
kességgel
lehet eredményesen.
Az ev. egyház ma lelkészt választ. Két
képzett, jóhirü lelkész a jelölt. Mindkettő
íme, városunk jövője érdekében mennyi
bizonyára díszére válnék bármely egyház ügy hever elintézetlenül s inig mi harcolunk,
nak s igy bármelyik is jut ki győztesen az heccelődünk, másoknak kaparjuk ki a gesz
urnából, Dobsina ev. egyháza csak nyer tenyét. —
vele. S mert valóban igy van, akár sorsot is
A másik esemény inkább a — zsebeket
húzhatnának kettejük között. De itt — mint érdekli, mint a lelkeket. Egy régi, négy év
a csendes szemlélő is látja — nem a lelké tizednél hosszabb időn át szolidan működő
szek személyéről hanem a már évek óta intézet, a Dobsinai takarékpénztár és elöleegymással farkasszemet néző pártokról van gezési intézet tart ma rendkívüli közgyűlést.
szó. Ezek mérik össze erejüket. A kisvárosi Egy-két kisebb sikertelen és egy bonyodal
politikát, a személyes hiúságot beviszik az mas, de feltétlenül jövedelmező üzletből ki
egyház szentélyébe.
folyólag olyan híreket kovácsolt részben a

S ez az, amit mi nem nézhetünk közöm
A mindennapi élet szürke eseményei fö bösen s ami elljpn mindenkor szót emeltünk.
lött, legyenek azok bármennyire is életbe E miatt nemrég azzal vádoltak minket, hogy
vágók, egyszerűen elsurranunk. Ezek fölött n ez irányú cik k eik célzatosak és egyoldalúak,
elmélkedni legföljebb a rideg szobaíudós f sőt! részrehajlók.

tudatlanság, t részben a rosszakarat, hogy
szükségessé vált ugy a részvényesek, mint
az üzletfelek részére teljes képet nyújtani a
helyzetről. Ez is ma történik. S mivel a leg
több embernek közelebb áll önmagához a

