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Az olvasóhoz. 
Még egy hct és az Uj Idők a ránk követ-

kező újévvel ötödik évfolyamába lép. Kérjük 
szívesen az olvasót, ha visszatekintvén az elmúlt 
időkre, megítélné: érdemesek vagyunk-e rokon-
szenves figyelmére ? Mi azt hiszszük: bevál-
tottuk ígéreteinket és törekvéseink közelébe 
jutottunk, különösen az utolsó félesztendőben. 
Úgy érezzük, hogy az olvasó meg van az 
Uj Idők-kel elégedve, sőt okunk van azt mon-
dani, hogy ezt tudjuk is, mert lekötelező jeleit 
látjuk. Mégis, mi még mind azon gondolkodunk, 
hogy és mint tökéletesítsük az önök képes lapját 
és — anélkül, hogy szükségesnek tartanok ígé-
reteket tenni — szívesen bevalljuk, hogy külö-
nösen képek dolgában: egy új és érdekes progra-
munk van. Ennek a pontjai közül csak egyet legyen 
szabad megemlítenünk, azokat a színes műmel -
lékleteket, amelyek az Uj Idők legközelebbi év-
negyedének némely számaihoz lesznek hozzá-
csatolva. 

Az új évnegyed közléseire nézve a követ-
kezőket jelentjük: a szerkesztő, Herczeg Ferenc 
egész szépirodalmi munkásságát osztatlanul az 
Uj Idők-nek szenteli és az a szándéka, hogy 
ezen fölül társadalmi cikkelyeket is ír lapjának 
csaknem mindenik számába. 

Hosszabb elbeszélést és novelletteket ír: 
Bródy Sándor. 

Az új esztendő első számában megkezdjük 
a legfinomabb magyar regényíró, Ambrus Zoltán 

új eredeti regényét, amelynek címe »Giroflé 
Girofla.« 

Fordított regényünk szintén kedves meglepetés 
lesz. Közöljük a regénymellékleten Antony Hoppe, 
A zendai fogoly című regény szerzőjének egy 
másik regényét, mely nem kevésbé vonzó, nem 
kevésbé érdekfeszítő. 

A címe Hentzau Ruppert és ott folytatja a 
cselekményt, ahol a A zendai fogoly végén 
abbamaradt. De azért teljesen önálló egy regény, 
pompás humorral és kiváló jellemző tehetséggel 
megírva. 

Zenei mellékleteinket rendszeresítjük az új 
évnegyedtől kezdve. A jeles dalköltőnk, Dankó 
Pista e mellékletek legfőbb munkása lesz és 
minden hónapban ír az Uj Idők számára egy-
egy eredeti dalt. 

Egyébként pedig: az Uj Idők egyes számai 
felelnek magukért. Iránya és szervezete a régi, 
munkatársai: az élő irodalom és művészet leg-
java. Belső munkatársai: Herczeg Ferenc felelős 
szerkesztő, Tábori Róbert helyettes szerkesztő, 
Bródy Sándor, Lyka Károly, Pósa Lajos, Sebők 
Zsigmond, Szikra, Tutsek Anna. 

A szerkesztőség. 
Az Uj Idők előfizetési ára: 

Egész évre 8 frt. 
Félévre 4 Irt. 
Negyedévre 2 frt. 

A kiadóhivatal 

K É P E I N K 

H a r c o s o k . 

Mikor olyan szenvedélyes viharok dúl-
nak a politikában, mint mostanában : azok 
kezéből, akik béke idején vezetik a képviselő-
ház tanácskozásait, a vezérszerep szinte 
észrevétlenül átsiklik mások kezébe : a har-
ciasabb elemekébe. Az öregek helyébe fia-
talok lépnek, a passzív természetűek helyébe 
erős meggyőződésűek, de egyszersmind a 
higgadt és objektív gondolkozásuak helyébe 
is szenvedélyesebbek és elfogultabbak. A 
temperamentum érvényesül : ez a háború lo-
gikája. Mai számunkban több képviselő arc-

Kossuth Ferenc. 

képét közöljük azok sorából, akiket mos-
tanában sűrűn emlegetnek az országgyűlési 
tudósítások. Néhány kipróbált, régi vezér-
embere van közöttük a magyar közéletnek 
és több új ember, ki harcias temperamentu-
mával válik ki. Közöljük ez alkalomból a 
horvát bán képét is, akinek a politikai köz-
vélemény szerint bizonyos része van a dol-
gok mai alakulásában. 

Piroska m e n y a s s z o n y . Külön dí-
szes mellékletet csatolunk ehhez a szám-
hoz, Vaszary János szépséges rajzát, 
amely Bródy Sándor Ezüst kecskéjének 
egyik bájos alakjáról mesél nekünk a 
művészet finom és közvetlen nyelvén. 
Ez a lap a Bródy regényének egyik 
legszebb ékessége s mi ezt a becses 
művészi alkotást külön kiállításban ad-
juk e számunkhoz csatolva. 

Karácsonyi uzsonna. Másfél tucat 
apró vendég egy sorban . . . Szőke, 
barna, fekete pufók angyalkák, szörnyen 
komoly képpel, a hosszú, patyolatra terí-
tett asztal mellett, kíváncsi várakozás-
ban, mikor hordják föl a párolgó kávét, 
amihez a mazsolával telihintett édes 
kalács olyan pompásan fog ízleni. Igazi 
olimpusa a gyermekeknek, amelyet igen 
ügyesen komponált össze Slrelisky fény-
képész. 

Csudát látó s z e m e k . Édes, tiszta, 
ártatlan gyermekszemek . . . Csakis ti 
vagytok képesek még csudát látni ezen 
a világon . . . És csakis a ti szemetek-
ben van még ezen a világon csuda . . . 
Jóság, igazság, hit és bizalom. Ami mai 
nap mind csudaszámba mehet. 

Mi az, amire oly bámuló áhítattal 
néztek föl? 

Bizonyára egy kis madár az ágon. 
Talán egy egyszerű kis szürke veréb, 
vagy egy sárga mellű kis rigó, amely 
ott tollászkodik oly közel hozzátok, 
hogy egy jól megtermett suhanc a ke-
zével elérné. 

Egy kis rigó . . . De a ti szemetek-
ben csuda-madár. 

Ti látjátok ragyogó tollazatát, mely 

M 

Bartha Miklós. 

Új Idők, 1898. 579. o.




