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MAGYAR ÚJSÁG 

KILENCVENES ÉVEK legelején egyszerre . 
erőteljesebben indult meg a liberális 
áramlat, mely az örökségbe átvett 
szabadelvű reformeszméknek minden 
áron testet akart adni. 

A cselekvő liberalizmus első órájában, 1891. 
karácsonyán jelent meg a MAGYAR ÚJSÁG első 
száma. Programmja a haladás, zászlója, melyre föl
esküdött, a liberalizmus zászlaja volt. 

S ehez az önként választott irányelvéhez mind
végig hű maradt. Az egyházpolitika viharaiban szilárdul 
s a lelkesedés egész hevével támogatta a reformokat és 
működésével az izgatottság napjai alatt nem egyszer 
magára vonta a figyelmet. 

A lap élén, megindulása első napja óta dr. Feny
ressy Ferenc országgyűlési képviselő áll, ki kezdetben, 
mint laptulajdonos, később mint főszerkesztő folyt be a 
lapnak különösen politikai irányára. A lapot jelenleg a 
Magyar Irodalmi Részvénytársaság adja ki. 



Felelős szerkesztője, szintén kezdettől fogva, Kende 
Zsigmond, segédszerkesztője pedig Bleiclier Miksa. 

A jelenlegi rendes belmunkatársak névsora a 
következő: dr. Agai Béla, D'Albon Jenő báró (bécsi 
levelező), Bleicher Miksa, Erdélyi Zoltán. Faludy Kálmán 
(párisi levelező), Hercegit Mihály. Hervay Frigyes, Klein 
E. S. (berlini levelező), Kabos Ede, Kóbor Tamás, Kovács 
F. Sándor, Németh József, dr. Prém József, Pulszky 
Ágost, Róz Jenő, Smith Ernő dr. (londoni levelező), 
Steiner József, Szalay Emil, Szalay Mihály, Szeredai 
Leó, Szőllősi Zsigmond, Torna Szilárd, dr. Virava József, 
dr. Werner Gyula — Női munkatársaink: Bartók;/ 
Mariska, Lux Terka, Satanella, Szarvas Mariska. 

A vidéki riportot megbízható rendes levelezők 
nagy gárdája teljesiti s a legujabb eseményekről saját 
bécsi telefon értesit. írnak ezenkívül a lapba politikai 
és társadalmi közéletünk legjelesebb tollforgatói, valamint 

a legnevesebb írók adnak egymásnak találkozót 
a szépirodalmi rovatban. A regénycsarnok rova
tában a legjobb és a legújabb, regényeket találja 
meg az olvasó. 

A MAGYAR ÚJSÁG jelenleg 17.000 pél
dányban jelenik meg. Külön rotációs gépe van, 
mely képes egymás után számozva Ki oldal remek 
nyomású lapszöveget produkálni 

A MAGYAR ÚJSÁG hasábjain az olvasó 
feltalalál minden rovatot. Szerkesztői üzenetei 
közt a felvilágosításért hozzáforduló előfizetők 
mindennap megtalálják a választ. 

Van azonkívül a lapnak egy specialitása: 
az állandó színházi kritikai rovata. A MAGYAR 



UJSAG mindennap ir minden színházi előadásról, s 
minden vasárnap külön cikkben számol be a „Színházi 
héf"ről 

A MAGYAR ÚJSAG ingyenes melléklete a 
BUDAPESTI LÁTOGATÓK LAPJA, ez a diszesen 
illusztrált havi folyóirat. Ezenkivül az előfizetők még 
abban a kedvezményben részesülnek, hogy havonkint 
teljesen ingyen egy kötet érdekes regényt kapnak. 

A MAGYAR ÚJSÁG előfizetési á r a : 
Egész évre 12 frt 
Fél évre ' 6 > 
Negyedévre 3 > 
Egy hónapra 1 > 




