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                                                                                                 Do  Nguyễn Thế Anh JJR 56 chuyên lại  
 
150 năm báo chí quốc ngữ và làng báo Sài Gòn - Kỳ 2: 

Lục Tỉnh Tân Văn và thuở đầu nhật báo  
 
TT – Trong 20 năm đầu thế kỷ 20, báo chí quốc ngữ Sài Gòn vừa bước ra đời, còn rụt rè trong thông tin, chưa 
thoát khỏi lối “công vụ”, tức là chỉ đăng những thông tin phát ra từ cơ quan chính quyền, đăng những văn bản quản 
lý hành chính, nghị định... 
 

 
- Ảnh tư liệu                                                                                                                                       

 
Do đó báo chí thời này rất ít thông tin đời sống, nếu có cũng chỉ là 
những tin “xe cán chó - chó cán xe” như ăn trộm, ăn cắp, đánh lộn, 
giết người... Dần dà càng về cuối thập kỷ 1920 thì ngày càng sống 
động hơn. Lục Tỉnh Tân Văn là một ví dụ 
 
Nhật báo đầu tiên 
Ngày 3-10-1921, sau khi mua lại tờ Lục Tỉnh Tân Văn (có chi 
nhánh ở Hà Nội là tờ Đông Dương Tạp Chí), chủ nhân nhà in 
Nguyễn Văn Của đã sát nhập tuần báo Nam Trung Nhựt Báo và 
Lục Tỉnh Tân Văn thành một và lấy tên là Lục Tỉnh Tân Văn rồi ra 
hằng ngày. Đây là tờ nhật báo đầu tiên của làng báo Sài Gòn. 
 
Luật báo chí dành cho thuộc địa Pháp ngày 30-12-1898 quy định 
“trừ tiếng Pháp, tất cả những tờ báo bằng quốc ngữ, Hoa ngữ... 
đều phải xin phép toàn quyền Đông Dương mới được xuất bản”. 
 
Do đó báo chí quốc ngữ Sài Gòn từ trước ngày 3-10-1921, trừ tờ 
Thông Loại Khóa Trình, chủ nhân đều là người Pháp. Người Việt 
muốn được phép xuất bản phải là người có tiền, có quyền, có thế lực và có nhà in! Ông Nguyễn Văn Của là ai mà 
được phép ra báo quốc ngữ? 
Theo Nguyễn Liên Phong viết trong Điếu cổ hạ kim thi tập xuất bản năm 1915 thì “Nguyễn Văn Của là con ông 
Nguyễn Văn Giao, thông ngôn, và bà Tô Thị Loan người Nam Chơn. Ông Của là con thứ năm, làm việc tại hãng 
buôn có công nên đặng thăng thưởng huyện hàm” (bản do Cao Tự Thanh chỉnh lý, NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2013, 
trang 141). Ông Của là một nhà kinh doanh in ấn và văn phòng phẩm, có nhiều anh em cộng tác với Pháp. 
 
Có thể nói nhật báo Lục Tỉnh Tân Văn với chủ nhân là Nguyễn Văn Của, chủ bút Lê Hoằng Mưu, quản lý Lâm Văn 
Ngọ đã mở ra một thời kỳ mới cho báo chí quốc ngữ Sài Gòn, thời báo chí thông tin, đi sát với đời sống xã hội và 
kích thích lòng yêu nước của quần chúng. 
Sau đó là Công Luận Báo, Đông Pháp Thời Báo của Nguyễn Kim Đính, Trung Hòa Nhựt Báo của G.Lebourdais, 
Thần Chung của Diệp Văn Kỳ, Phụ Nữ Tân Văn của Nguyễn Đức Nhuận, Điển Tín của Lê Trung Cang, Dân Báo 
của Trần Văn Hanh, Việt Nam của Nguyễn Phan Long, Sài Gòn của ông bà Bút Trà, Dân Quyền của Cardieux, 
Đuốc Nhà Nam của Nguyễn Văn Sâm, Trung Lập của Trần Thiện Quý... 
 
Mạnh miệng nhất trong số này là tờ Thần Chung của Diệp Văn Kỳ, chủ nhà in Bảo Tồn, con trai ông Diệp Văn 
Cương. Xuất thân là luật sư học ở Pháp về, vợ là nhà giàu có lớn ở Cao Lãnh, vợ chồng ông Diệp Văn Kỳ lên Sài 
Gòn mở nhà in và làm báo. 
 
Trong khi chờ có giấy phép xuất bản tờ Thần Chung, năm 1927 ông Kỳ “sang lại” tờ Đông Pháp Thời Báo đang 
xuống dốc của ông Nguyễn Kim Đính do Nam Kiều Trần Huy Liệu làm chủ bút, viết bài kích thích lòng yêu nước 
của đồng bào nhân đám tang cụ Phan Chu Trinh, sau đó Nam Kiều đã bị bắt. 
 
Năm 1929 ông xin phép được ra tờ Thần Chung với một bộ biên tập được coi là “mạnh nhất các thời kỳ” gồm 
Phan Khôi, Ngô Tất Tố, Tản Đà, Nguyễn Văn Bá, Đào Trinh Nhất, Nam Đình, Vân Trình, Phan Văn Hùm... Thần 
Chung ngoài thông tin còn có phụ trang văn nghệ hằng tuần do Tản Đà phụ trách. 
 
Có một chuyện được kể lại về ông Kỳ và nhà thơ Tản Đà như sau. Số là một ngày thấy trang văn nghệ có vẻ 
xuống sắc, ông Kỳ vô Gò Vấp, nơi ông Tản Đà ở, gặp Tản Đà và hỏi: “Có chuyện gì sao?”. 
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Tản Đà nói: “Từ ngày về làm Thần Chung, nhiều chủ nợ tưởng tôi đã giàu có nên gửi thơ đòi nợ nhiều quá, viết 
không được”. “Thiếu bao nhiêu?”. “Độ một ngàn đồng”. Nghe xong, ông Kỳ cười: “Tưởng nhiều chớ có một ngàn... 
Thôi đi nhậu với tôi”. 
Và ông cặp cổ Tản Đà đi nhậu. Sáng hôm sau, ông Kỳ gặp Tản Đà và móc túi đưa một ngàn đồng nói: “Anh cầm 
tiền nghỉ 15 ngày về lo nợ nần đi”. Thời kỳ này lúa chỉ có 2 cắc/giạ, một ngàn đồng mua được khoảng một chục 
ghe lúa! 
 
Tiếp tục Đông Pháp Thời Báo, Thần Chung cũng mạnh miệng đánh động lòng yêu nước, lại có những bài viết về 
chính trị. Loạt bài "Ngồi tù Khám Lớn" của Phan Văn Hùm đăng một thời gian thì bị cấm đăng. 
Loạt bài về vụ án Barbier liên quan đến Đảng Cách mạng, rồi những bài cổ động cho Nguyễn Văn Bá - Nguyễn 
Đình Trị tranh cử hội đồng thành phố khóa 1929-1933 thu hút mạnh mẽ độc giả. Những bài viết có khuynh hướng 
đối lập trên Thần Chung bị chính quyền để ý và năm sau, 1930, thì bị đóng cửa. 
 
Làm cho rõ mặt đàn bà nước Nam... 
Khi Thần Chung bị đóng cửa, phần lớn ký giả của báo này về đầu quân cho tuần báo Phụ Nữ Tân Văn của ông bà 
Nguyễn Đức Nhuận, cũng ra đời trong năm 1929. 
Cần nói rõ một chút về Nguyễn Đức Nhuận. Thời kỳ này làng báo Sài Gòn có ba người cùng tên Nguyễn Đức 
Nhuận. Đó là ông Nguyễn Đức Nhuận (1900-1968), người Trà Vinh, nhà kinh doanh vải ở số 42 đường Catinat, là 
chủ báo Phụ Nữ Tân Văn. 
Nguyễn Đức Nhuận tự Bút Trà (1900-1981), người Quảng Ngãi, nhà thơ, chủ báo Sài Gòn (sau này là Sài Gòn 
Mới) và ông Nguyễn Đức Nhuận nhà văn có bút danh Phú Đức (1900-1970), người Gia Định, chủ bút tờ Công 
Luận Báo. 
 
                                                                Báo Phụ Nữ Tân 
Văn - Ảnh tư liệu   
 
Phụ Nữ Tân Văn, tuần báo ra ngày thứ năm, 
số đầu tiên ra ngày 2-5-1929 do bà Nguyễn 
Đức Nhuận (nhũ danh Cao Thị Khanh) làm 
quản lý và chủ bút, là tờ báo đấu tranh cho nữ 
quyền và là tờ báo phụ nữ thứ hai ra đời ở 
những thập niên đầu thế kỷ 20. 
Với chủ trương “Phấn son tô điểm sơn hà/Làm 
cho rõ mặt đàn bà nước Nam”, Phụ Nữ Tân 
Văn là báo địa phương đầu tiên ở Sài Gòn 
bán ra miền Trung và Bắc. 
 
Nhà văn Thiếu Sơn đánh giá: “Danh nghĩa thì 
vẫn là tờ báo của phụ nữ, nhưng ai đọc nó 
cũng thấy có cái hạp ý mình và không có vấn 
đề thời cuộc nào mà nó không nói đến. 
So sánh với những báo trong Nam như Đông 
Pháp Thời Báo hay Thần Chung thì nó ôn hòa 
hơn. Nhưng so sánh với báo ngoài Bắc lúc 
bấy giờ thì nó lại dám ăn dám nói nhiều hơn. 
Bởi thế nên Phụ Nữ Tân Văn có rất nhiều độc 
giả ở Trung, Bắc” (Thiếu Sơn - Hồi ký một đời 
người, tạp chí Phổ Thông số 13 ngày 15-6-
1959. Nguyễn Ngu Í, trích lại trong Thử nhìn 
lại 100 năm báo chí, tạp chí Bách Khoa Thời 
Đại số 217 ngày 15-1-1966). 
 
Tờ báo không chỉ mạnh về thông tin mà còn 
mạnh cả về hoạt động bên ngoài mặt báo. Báo 
đã tổ chức gây quỹ học bổng cho học sinh du 
học và đưa được hai học sinh Nguyễn Hiếu và Lê Văn Hai sang Pháp học. 
Báo tổ chức quyên góp và thành lập Hội Dục anh để giúp trẻ em nghèo mà cơ sở ngày nay vẫn còn trước chợ 
Thái Bình. Báo cũng vận động thành lập Ban cứu tế phụ nữ nghèo, Hội chợ phụ nữ, tổ chức “bữa cơm bình dân” 
miễn phí cho người nghèo tại Sài Gòn... 
Dấu ấn để lại mạnh nhất của Phụ Nữ Tân Văn là đấu tranh cho nữ quyền, đòi hỏi phụ nữ phải được bình đẳng và 
dẫn đầu phong trào “Thơ mới”. 
 
Ngày 20-12-1934, vì nhiều lý do, trong đó có cả việc khủng hoảng kinh tế thế giới, Phụ Nữ Tân Văn đình bản. 
Đánh giá sự thành công của tờ báo, nhà văn Thiếu Sơn viết: “Phần lớn là do ông bà Nguyễn Đức Nhuận, tuy ở 
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giới buôn bán to mà biết chiêu hiền đãi sĩ, biết đối xử và thù lao xứng đáng với những người hợp tác, có nhiều 
sáng kiến và biết tán thành sáng kiến của người khác”. 
 
 
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su/20150614/chuyen-lam-bao-nhung-nam-1920/761325.html 
14/06/2015 08:30 GMT+7 
 
 
150 NĂM BÁO CHÍ QUỐC NGỮ VÀ LÀNG BÁO SÀI GÒN - KỲ 3: 

Chuyện làm báo những năm 1920  
 
TT – Làng báo Sài Gòn 1916-1930 của Phillipe M. F. Peycam do NXB Trẻ xuất bản nhân kỷ niệm Ngày báo chí 
cách mạng Việt Nam là một công trình đầu tiên của giới sử học quốc tế nghiên cứu về nghề báo ở Sài Gòn giai 
đoạn 1916 - 1930.  Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn chi tiết chưa từng có về hoạt động báo chí ở Sài Gòn 
thời thuộc địa. 
 

 
Nguyễn An Ninh năm 1925. Tờ La Cloche Fêlée do ông xuất bản bằng nguồn tiền tự túc cuối cùng phải tự đình bản vì chính quyền Pháp 
ngăn chặn việc phát hành - Ảnh tư liệu 
 
Báo chí quốc ngữ: muôn vàn khó khăn! 
“Vì vị chủ nhiệm này không phải triệu phú cũng không phải con cưng của giới thượng lưu; vì chính quyền gây áp 
lực với các nhà in Sài Gòn nên tờ La Cloche Fêlée buộc phải mua máy in riêng, hậu quả là phải huy động một 
phần lớn nguồn vốn; vì tờ báo không thu hút đủ quảng cáo mà cũng không được nhận đăng mọi thông cáo chính 
quyền vốn dành riêng cho các báo khác; do đó trong hoàn cảnh này, dù chủ nhiệm và người trợ bút có kiên trì và 
thiện chí đến đâu thì tờ báo cũng không thể cầm cự được lâu”. 
Nguyễn An Ninh đã phải viết như thế trong số La Cloche Fêlée (Quả chuông rè) cuối cùng ra ngày 14-7-1924, ông 
cho biết là trong 600 người đặt mua báo, 400 người đã không trả tiền. Trong số 200 người trả tiền thì chỉ có phân 
nửa đặt mua trọn một năm báo. Kết quả là không thể tránh khỏi việc đình bản tờ báo. 
 
Cho đến cuối những năm 1920, báo chí đã trở thành một nghề nghiệp và một sức mạnh kinh tế. Các báo đều phụ 
thuộc vào số lượng bán được, đặt mua dài hạn và ngày càng phụ thuộc vào quảng cáo. Suốt một thời gian dài, 
giới tư sản địa phương và các nhóm lợi ích truyền thông của người Pháp đã chi phối về kinh tế đối với báo chí của 
người Việt. 
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Kết quả khảo sát 600 người đặt mua báo trên La Cloche Fêlée cuối cùng ra ngày 14-7-1924 - Đồ họa: T.Đạt 
 
Hầu hết các tờ báo độc lập đều thua lỗ. Chi phí sản xuất ban đầu cao do số lượng nhà in có hạn. Có một giai đoạn 
Sở Liêm phóng đã ép buộc thành công các chủ nhà in không được nhận in một số tờ báo nào đó. Tuy nhiên, đến 
cuối thập niên 1920, khi số doanh nghiệp in ấn do người Việt làm chủ tăng gấp bội thì khó khăn này phần nào đã 
được giải quyết. 
 
Nguồn nhân lực cũng là một vấn đề. Lĩnh vực này luôn luôn thiếu hụt thợ sắp chữ có tay nghề và người giữ 
chuyên mục, hầu hết đều vừa làm vừa học. Cho đến giữa thập niên 1920, một làn sóng người trẻ tuổi có học thức 
từ khắp cả nước đã gia nhập các tòa soạn hiện có ở Sài Gòn hoặc xuất bản những tờ báo riêng bằng tiếng Pháp 
và tiếng Việt. 
 
Có lẽ tác động nghiêm trọng nhất mà nhà cầm quyền thực dân làm được đối với sự phát triển kinh tế của làng báo 
chính trị người Việt là không cấp giấy phép ra báo. Hình thức kiểm soát từ gốc này đã khiến thị trường có rất ít đầu 
báo hợp pháp, đặc biệt là báo bằng chữ quốc ngữ. Muốn được phép ra báo phải tiêu tốn nhiều khoản tiền khổng 
lồ. 
 

 
Bìa sách “Làng báo Saigon 1916-1930”, một ấn phẩm có giá trị  

về báo chí VN của NXB Đại Học Columbia        
 
Tiền và trách nhiệm công dân 
Dù trong trường hợp nào, những người sáng lập tờ báo cũng cần dựa 
vào nguồn hỗ trợ tài chính vững chắc. Hoàn cảnh thời chiến đã cho 
phép nhiều tờ báo hưởng lợi từ tài trợ của chính quyền. Đó là trường 
hợp của tờ La Tribune Indochinoise và Quốc Dân Diễn Đàn. Các báo 
khác như tờ L’Écho Annamite và tờ La Tribune Indigène sau khi toàn 
quyền Sarraut ra đi, lại phụ thuộc một nhóm cá nhân giàu có. 
 
Tài nghệ của Bùi Quang Chiêu là kết hợp việc kinh doanh báo chí với 
các kế hoạch bầu cử - thông qua Đảng Lập hiến mới thành lập - thành 
một hệ thống xây dựng quanh mạng lưới của giới tư sản người Việt 
miền Nam. Hệ thống này cho phép Bùi Quang Chiêu điều hành tờ La 
Tribune Indigène cho đến năm 1925 và sau năm 1926 dưới tên gọi mới 
là La Tribune Indochinoise. 
 
Hoàn cảnh này lại không dễ dàng đối với Nguyễn Phan Long, người ban 
đầu vất vả duy trì tờ L’Écho Annamite bằng cách chia quyền quản lý với 
một nhóm người góp vốn. Khi tục bản tờ này vào năm 1924, Nguyễn 
Phan Long biến nó thành nhật báo nhằm thu hút được một tập hợp người đăng quảng cáo và mua dài hạn đông 
đảo hơn. 
 
Về mặt tiếp thị, báo chí Việt Nam bằng chữ quốc ngữ có phần tân tiến hơn các báo tiếng Pháp của đồng nghiệp. 
Do các chủ bút không thể đề cập trực tiếp các vấn đề chính trị vì lý do kiểm duyệt, họ buộc phải phát triển những 
kỹ năng biên tập mới, phụ thuộc vào các tiểu thuyết đăng dài kỳ hoặc những nội dung nhắm tới các nhóm độc giả 
cụ thể. Trớ trêu thay, việc bị ép buộc phải “phi chính trị hóa” này lại khiến các ký giả viết bằng tiếng Việt chỉ tiếp 
cận được lượng độc giả bình dân, nằm ngoài giới thân hào nhân sĩ và công chức nói tiếng Pháp. 
 
Hầu hết các chủ báo đều cần nguồn tài chính bên ngoài để cho tờ báo hoạt động. Họ thường phụ thuộc vào 
những người hiến góp giàu có, một số lại dùng tiền túi của mình. Chủ nhiệm tờ Đông Pháp Thời Báo là Diệp Văn 
Kỳ đã nhờ cậy vào tài sản của cha vợ là đốc phủ sứ Lê Quang Hiển ở Sa Đéc. Cao Triều Phát, một địa chủ giàu 
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có ở Bạc Liêu, hỗ trợ tờ L’Ère Nouvelle và Nhựt Tân Báo. Tuy bản thân không giàu có, Cao Văn Chánh và Nguyễn 
An Ninh lại may mắn có những bà con sẵn lòng hỗ trợ công cuộc của họ. 
 
Một số chủ báo gây quỹ bằng cách tổ chức nhiều hoạt động phụ có sinh lợi. Nguyễn Phan Long và Bùi Quang 
Chiêu mở hai trường tư là Institution Nguyễn Phan Long và Institution An Nam Học Đường. Nhưng trong hầu hết 
trường hợp, chính lợi tức từ nông nghiệp đã cung cấp nguồn tài chính cần thiết cho hoạt động của tờ báo. Bùi 
Quang Chiêu, Diệp Văn Kỳ, Cao Văn Chánh, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Huỳnh Diệu, Cao Triều Phát cùng nhiều 
người khác đều là địa chủ hay có người thân là địa chủ. 
 
Ngân quỹ cũng có thể phát sinh từ kinh doanh thương mại như trường hợp của Trần Quang Nghiêm - chủ một 
tiệm bán hàng nhập khẩu, một khách sạn và nhiều đồn điền cao su. Có khi nhiều chủ báo đã nhận được nguồn tài 
trợ bí mật từ các nhóm lợi ích người Pháp và người Hoa. Nhưng các báo thích được hỗ trợ chủ yếu bằng cách đặt 
mua dài hạn hơn. Vấn đề là phải thuyết phục được độc giả trả tiền. Nhân viên các báo phải đi nhiều vòng cực 
nhọc thu tiền ở các thị xã và thôn làng miền Tây. Tờ nào cũng đăng trên trang nhất những lời nhắc nhở độc giả 
rằng ủng hộ báo chí là trách nhiệm công dân. 
 
Việc phát hành qua hệ thống bưu chính thuộc địa dù khá hữu hiệu nhưng vẫn tốn kém nhiều. Một mạng lưới nhỏ 
của các đại lý báo có môn bài đã tồn tại ở Sài Gòn nhưng hầu hết các tờ báo của người Việt vẫn phụ thuộc vào 
những người bán báo dạo. Báo chí gửi ra ngoài thành phố luôn có rủi ro là sẽ bị ngăn chặn bởi các mật vụ của Sở 
Liêm phóng hoạt động trong ngành bưu chính. 
 
Dưới quyền điều hành thao túng của Paul Arnoux, Sở Liêm phóng ở Nam kỳ dùng nhiều biện pháp trấn áp báo 
chí. Nguyễn An Ninh và Eugène Dejean buộc phải đổi nhà in ba lần và không ngừng bị theo dõi ráo riết. Mọi cơ 
quan hành chính và trường học đều nhận được thông báo là bất cứ nhân sự người Việt nào bị phát hiện là sở hữu 
tờ La Cloche Fêlée đều sẽ bị trừng phạt nặng nề. Bưu điện chủ động tịch thu mọi thư từ của Nguyễn An Ninh và 
những tờ báo La Cloche Fêlée gửi qua bưu điện. Các tờ báo gửi đi đều bị trả lại tòa soạn với dòng chữ “bưu phẩm 
bị từ chối”. 
 
Đối mặt với những áp lực chính quyền như vậy, ban biên tập La Cloche Fêlée nói thẳng với độc giả: “Hỡi đồng 
bào, quý vị không phải là không biết rằng chúng tôi đã hi sinh tất cả để giữ cho tờ báo sống còn. Tuy nhiên, sự hi 
sinh của con người có giới hạn. Chúng tôi yêu cầu quý vị giúp đỡ. [...] Hãy giúp chúng tôi tìm kiếm thêm nhiều 
người đặt mua báo. Và quý vị nào đã đặt mua báo nhưng cho tới nay chưa trả tiền, xin hãy nghĩ đến chúng tôi”. 
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