
A „Kis Újság" története. 

„KIS ÚJSÁG" 1887. november 20-dikán indult 
meg. Kiadóit, a Wodianer F. és Fiai hírlapkiadó 

czéget megalapításánál az a külföldi példa vezette, 
hogy úgyszólván minden ország fővárosának meg
van a maga „KIS UJSÁG"-ja, a maga két kraj

czáros, vagyis ez értéknek megfelelő olcsó napilapja. 
A külföldön e boulevard-lapok a legelterjedtebbek, sőt 
nagy politikai sulylyal bírnak. Fővonzerejük a szenzá
czió kultiválása, melynek tapintatos kezelése csak fel
kelti a nagy közönség érdeklődését a hírlapirodalom 
iránt. 

A „KIS ÚJSÁG" nem lehet boulevard-lap, minálunk 
nem lévén utczai elárusitás. Az olvasó közönség azon
ban rendeltetését így is felismerte s olcsóságában nem a 
néplapot látja csupán, de a napi események szűkebb 
keretű tárházát, amelyben a tartalom érdekességét a nap 
eseményeiből merített czimkép egésziti ki. 

Hogy a kiadók a „KIS ÚJSÁG" alapításával egy 
hézagot pótló vállalatot adtak a magyar olvasó közön-



ség kezébe, igazolja a lap gyors fellendülése s fennállá
sának tizedik éve, amidőn teljesen megizmosodva áll a 
többi napilapok sorában. 

A „KIS ÚJSÁG" politikai iránya kezdettől fogva 
ellenzéki volt, de a politikai pártoktól független párt
állással. 

A lap Papp László névleges szerkesztése alatt 
indult meg, de tulajdonképen László Elek, a fővárosi 
hirlapirói világ régibb gárdájának tagja szerkesztette 
egész haláláig, illetőleg bekövetkezett megbetegedéséig, 
1892. deczember 31-dikéig. László Elektől Gara József, 
volt vidéki lapszerkesztő és iró vette át a lap veze
tését s lett a lapnak megnevezett felelős szerkesztője, és 
az ma is. 

A „KIS ÚJSÁG" redakcziójából a mai jelesebb fővá
rosi hirlapirók közül nem egy kelt szárnyra, itt szerezvén 
első ismereteit a hirlapirás nehéz, fárasztó mesterségé
ben. A szerkesztőségnek a felelős szerkesztőn kivül 
jelenleg tagjai: Somfai János, segédszerkesztő és a poli
tikai rovat vezetője; Tenus Tivadar, a fővárosi hirek és 
napi események rovatának vezetője ; Bártfai P. Antal, a 
vidéki és külföldi hirek, Péterfi Jenő, a színház, zene és 
képzőművészet rovatainak vezetői; kiegészíti e névsort a 
regény- és tárczairók egész kis tábora. A napi képeket 
Nemes Mihály ismert történeti festő és képiró rajzolja. 

A „KIS ÚJSÁG" naponta — a napi események mér
véhez képest — 15—18.000 példányban jelenik meg, 
hétköznap nyolcz oldalon, vasár- és ünnepnapokon tizen
két oldalon. Előfizetési ára helyben egy évre 7 frt 20 kr., 



vidéken 9 forint; számonkint Budapesten két krajczárért, 
vidéken három krajczárért kapható. Rotácziós gépen 
nyomják. Hirdetési rovatainak egyik specziálitása az 
úgynevezett „Zóna-posta", aféle hymen-hirdető és leve
lező, a melynek mindenkor megőrizett tisztességére a 
kiadóhivatal szigorúan felügyel. 




