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nagy irodalmakon, a franczi&n, olaszon, németen 
és angolon, szembetűnő, hogy az oláhságra vonat- 
kozó aránylag kis irodalom jó része alig különbözik 
az oláh nemzeti irodalom állapotától, mely — 
alig kell mondanunk — ma tudomány számba nem 
is vehető többé. Egy Roesler, Tomaschek Mikló nch 
idevágó nagybecsű munkáján kívül még a német 
irod&lomban is alig van valami számba vehető. 
A kérdés szövevényessége és nehézségei,« szemlélő
dés távolsága, melyből a külföldi tudós az oláhságot 
tanulmányozhatja: olyan tényezők, melyek egy 
Jungnak, Kiepertnek, sőt a nagy Mommsennek is 
korlátokat emelnek, hogy a* oláhság történetét a 
maga igazi mivoltában láthassa. A tranczia iro
dalomról alig szólhatok. A tranczia irodalomban 
egy pár oláh forrásból dolgozó vagy épen o'áh 
író tollából származó könyv és tanulmány az egész, 
a miből a müveit közönség az oláh kérdésről 
tudomást szerezhet s a melynek kaulazolása mellett 
interpretálhatja magának azt a sok zavaros históriát, 
amit a bukaresti liga pénzén megjelenő kirohanások 
(memorandumok) elé tárnak. S az a legnagyobb 
baj, hogy a külföld tudományossága elavult doctri- 
nák alapján állva, maga támogatja az oláh tenden- 
tiákat.Ezen kell változtatnunk. Mindenekelőtt a 
német közönség volna az, melylyel a magyar iro
dalomnak ezen a téren kifejtett komoly és becsületes 
munkáját meg kell ismertetnünk. Meg kell jelear i 
egy kitűnő magyar munkának, mely egyedül öleli 
lel az oláh kérdést egész terjedelmében és egyedül 
alkalmas arra, hogy Jungnak, Kiepertnek hatását 
ellensúlyozza a németeknél. Dr. Réthy Lászlónak, 
a magy. tud. akadémia tagjának két kiadást ért 
könyve: „Az oláh nyelv és nemzet megalakulásé 
ról olyan munka, mely annak idején méltó iehünást 
keltett úgy mélyreható kutatásai, mint tárgyalásé 
nak meggyőző ereje által,s melyröl,mint ilyenről füg
getlenebb gondolkodású román írók is nyilatkoztak. 
Ezt a munkát a szerző engedőimével anyagi érdek i

nélkül, sőt áldozattal, egyedül az ügy iránti lelke 
sedősböl németre forditolfam és mindent megtettem, 
hogy n német könyvpiaczon még ebben az évben 
megjelenhessék. Egy világhírű német czéggel lép
tem egyessógre, mely kiadás főtételéül csak azt 
kötötte ki, b^gy neki 600 előfizetőt biztosítsak 
Én tehát kibocsátóm a gyüjtöiveket abban a biztos 
reményben, hogy a hazafias magyar társadalom 
meg lógja ragadni az alkalmat és lehetővé teszi 
nemes áldozatkészségével annak a munkának meg 
jelenését, mely végre szét fogja rombolni az oláhok 
tömérdek hazugságból fölépített légvárát. Egy pél
dány ára 1 Irt 80 kr. A ki példányát nem akarja 
átvenni vagy több példányra fizet elő, kérem ezt 
az átengedési rovatban megjegyezni, hogy az ekként 
rendelkezésünkre maradó példányokat azoknak az 
egyesületeknek, lapoknak küldhessük el, melyeknek 
felvilágosítása még saját költségünkön is nemcsak 
érdekünk, de egyenest kötelességünk. Az előfize
tések kizárólag nekem adandók két, valamint az 
érkezendő példányokat h  én fogom széltü'deni. 
A gyűjtés vége t. évi november 1-e. Ha, a mit 
csaknem hihetetlennek tartok hazafias közönsé
günknél a 600 előfizetőt nem sikei ül addig össze
gyűltei, minden aláíró postautalvánnyal fogja pén
zét visszakapni. Budapesten, 1V-, Lövés/.-utcza 
18. 1, em. 4. 1892. szept, 30 Zarándy A. Gáspár (

— <6Z n S a Ujságom* jelesen szerkezte t 
gyermek lap legutóbbi számában következő 
felhívást intézett gyermek olvasóihoz: K ed
ve« olvasóink ! Napról napra nagy örömmel' 
tapasztaljuk kedves leveleitekből, hogy akár 
csak édes szüléitekhez, oly bizalommal fór 
dúltok hozzánk kéréseitekkel és kérdéseit-k 
kel Meg is feleltünk valamennyire készséggel., 
megfelelünk ezután is. Mert mi azt akarjuk,

hogy minél bensőbb, minél kedveseb legyen 
a viszony közöttünk. Megvagyunk győződve, 
hogy ti is készséggel teljesítitek a mi kíván
ságunkat 8 mert nem csak a mi érdekünk, 
de a tietek is, hogy kedves újságotoknak 
minél több olvasó a legyen, kérüok, küldjétek 
be hozzánk mindazon gyermek ismerőseitek 
név és czimjegyzékét a kiknek még nem 
jár „Az én Újságom*, de a kiknek szü'ei 
olyan vagyoni helyzetben vannak, hogy azt 
járathatják „ A z é n  Ú j s á g o m "  szer
kesztői.

* E rovat alatt közlötlekért nem vállal fe
lelősséget a Scerk.

FELELŐ S SZERKESZTŐ 
M A R G I T A I  J O Z H E F

IX tečaj Vu Čakovcu 23-íra oktobra 1*

8 urednikom moči je svaki dan 
govoriti med 11 i 12 varom. — 
Sve pošiljke tičale  se zadržsja no
vicah, naj se poSiljaja na ime 
H argitai Jožefa urednika va 

Čakovec.

P rc d p la tu n  véna  |e :
Na celo leto . . . 4 frt
Na pol leta . . . 9 frt
Na čet vert leta . . 1 frt

Pojedini broji koStaJu 10 kr.
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