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МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ И ОСНОВАТЕЛ НА О ф

rEOPf И ДИ11ИТРОВ
ДО СЪЮЗА . ИА ЖУРНАЛИСТИТЕ В &ЪЛГАРИЯ

По случай стогодишнината на българския вестник, аз бих
искал да припомня това, което в май 1945 r. написах от Москва
до Съюза на журналистите в България. То важи напълно и за
днешните дни.

«Пред българския вестник, 'Пред българските журналисти
стоят мноrо сериозни и отrоеорни задачи. За тяхното изпълнение
се иска, преди всичко, от самите журналисти дълбока преданост
към народа, истински патриотизъм и безукорна честност, непоко-
лебима вяра в силата на народа и бъдещето на Родината, нвраз-
ривна връзка с народните маси, l)Ознаване на техните нужди, вена-
ния к в1-жделения; необходимо е те самите да се учат упорито и
да повдигнат своята журналистическа нваnифинацмя, да умеnт ва

пишат. по такъв начин, щото всеки грамотен читател да може без

особен труд да разбере и използува съдържанието на вестника. Ко-
гато журналистът пише, неrов пръв дълr е аа има пред очи чита-
теля, за ноrото той пише, и вевнеге да мисли - може ли ·средният ·

читател правилно да разбере написаното.
Вестникът е длъжен да информира, да ориентира и' да възпитава

своите читатели в духа на непримирима борба против фашисткото
мракобесие, против всички вътрешни и външни врагове на на-
рода, против всички явни м скрити разколници на единството на

Отечестеения фронт. Той е длъжен правилно да осветлява живо-
\}Че?тящкте въпроси на· деня, както и вътрешните к външни поли·

? тт•н"fи събития, а не да се занимава с булевардни сензации и без-

/ ,Wlателни празнодумства.с· И?тересите. на нашия народ изискват настоятелно да се свърши
\

.- веднаж завинаги с всякакви остатъци на продажната преса от ми-

} наnото. Не трябва а се забравя, че и cera не всички журналисти
ii\?1 npep,na.чl(K ?т ъблазн111е н1 раэпнчвн род J!Dдкуnи. на ТfХН.ОТО

журналистическо перо от страна на аrентнте на наwиtе •J111roвo.

Толкова повече са необходими най-остра бдитеnност и реши-

телен отпор срещу това rоnямо зло.

ПЕЧАТЪТ Е ,ВЕЛИКА СИЛА. Жеnая от цялото си сърце на

·честните патриотични българени журналисти напълно да овладеят

тази сипа и ,.а я поставят изцяло в служба на нова, соободна, яе·

монратична отечественофронтовска България».
гюни ДИМИТРОВ.

.![Кд fiЪП[М R?[Ш?iИ И Ч[ПНИ [ВУЖИifDИ

НА HA??llHA ?ШYfillИKA iЪllfA?Иi I

От ТРАИЧО М. ДОБРОСЛАВСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЖУРНАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Зачатието 1111 бъпrарския вест· царството, Бвлканената война и

вик става цреа тежко робство и поспедвапата я МеждУсъюзниче-

·В клета чужбина. И колкото и ска война, Първата световна

да са трудни успоонята, нашите война, две военни катастрофи
възрожденци бързо разбирn1 о един къс срок, пвяитнчеекня

канво иогъщо оръжие за бор· кипеж спед Световната война,

ба е вестнвкът, пипват се здра 9 юни 1923 година, на·

00 38 него и му отдават мвоrn родвото въстание от 1923 год.,

уснпия в жертви. Приднрчи· иетежявге месеци от 1925 год.,

вият поглед откривв два фрои· затоърдяваое на фашистките

та о вашия предвосообождеп· приомн в управлението - ето

ски печат - фронта на просве- силите и етниулнте, сред кон-

тата и фронта на бунта. 'l'ряб· то растеше и се развиваше бъп

ваше да бъде събуден, осъзнат гарскня вестmш.
бъпrа· Иднлнчво време в развоя на

нашия вестник не е имало. И

.А'.

ЕIИА ИЕИЗТОЩИМА ЕКЕРrия
И ЕДКО РАЗКDDБРАЗКD ДАРОВАНИЕ

Or ДИМО КАЗАСОВ
М·Р НА ИНФОРМАЦИЯТА И НА ИЗКУСТВАТА

На 20 апрп? 1846 г., т е. тък-
110 П\IСАП 100 голшш, в .!lafiпцпr
се появява първияг бъ.-1rарскп еР·

стmп: по,?: надс..1ов «Бългапекв
ерел». Всекв ще се съгяася, че в
тоя факт лежвт всч1:)1Те сериозна
основания, воато могат да эастз-
вят едва орrавnзацпл, каквато е

Съюза на жпна.,пстите в Бъ.1-
гария, да избере тоя щастлив
дев за cвoii патровеп празиик.

•Въ:?гарскп орел» пзлетя поА

спnото небе на едва •r1·ж.1.а земя 11

С ПНСТПН&ТВВПЯ копнеж 113 пре-
летвата 'пгипв се отпрвви къч ION

ваток. Отправп се към Валкзпигс,
където пебесата са впсока, синп в
светли, но кыето едно дълго п
тежко пrо бе пппвикпале бълга-
рвна с наведена г.гава да слуша
госпшарвте en, с пречупена снага
да явварва хляба en, с впптп в ае-
яята очи да се моли Вегт, В стра-
ввта, където хората и до скоро ш-
дяхв с наведено глави, иавехтяло-
то за ,1.нешппте ввтсове пеэвание
«Выгарс?;.п овел» пиа стсйвсеттв
па е'апп святъл спявел: символ па

rвобо;?.а!а, свявоа па ьопввва нъя
живота 1111 впсоквге порава п па
широките врътеаори.

Rойто в тая тъкпа епоха е УО·

жал с една ешнствева п проста
?!la «Оре.1» да пзразn вспчвага
сила па устрема към веавписимогт,
тoil не е един обиввовев човек, · Tofi
е един на,1.арсн с гьябоко пропик-
новенпе дух, вешчцпата 11а кого-
то може .1ta се пзмерп само с мас-
щаба на епохата, в която е живял.

Ще се оватах само с някоакс
lY'ПI да очертая nccr,paш1ara юя-
телпоп; и 11очт11 тявслската енев-
гпя па първия б1?н:1111'Кll жури?·
лпст. ссновател. ИЗ,\ап·.1 п пешк-
тор 11а «Български 01,е.1 За ,!.а

оцепuте с тяхната „еiiствптr.,па
стоiшост факппr, конто ще вц
поднеса, a:i nн \!ОJЯ да се 11ре11е-

rете 1111с.1rно n тап ?а.1r•1на епоха
u ;i.a rп щ1,•дcтan1rrt Епропа бе?
пътища. без сшу?пост. б?з же.1ез·
шщ11. Тогава Гер11а111111 е pa:ino.1'L·a

.,а с една r111пствс11а ;Бr?с•опыпа

.шиля or 300 Бп.ш1етра, Русия-
30 к.111., Х0Jащш1 - 20 к.111.,

!Iта.шя - 10 i;.111., Ба.1ка1штс -
rmro eщrr к11.1011еn.р. Тоrава. ко•
rато ;?.ъ.1rото пътуnанс се е счпта·
.10 за rо.1ю1 110.щ1!г .- по-rо.1iш
подn11r от1..э.1кото ,щеr re счнта. ,а
каже\!, Сf;{'Пед1щ11ята ;,.о сеnерппя
по.1юr, 11.1Ir пък по.,ет? в rтг,ато-
сферата. тогава пърnпят бъ.1гар-
с&11 ;курна.111ст, llnaп А11.1ресв Во·

ropon. е KJ11,rт0Cna.1 Европа от се·
вср до юг п от пзток до запц.

В I,ap.1000 Богоrов почва гm·
.1пщсто на Paii110 Попо811'1. прцъ.1
жаnа ro\R Цар11;р:ц п го nъpmna
n 0.1era. В J 81 t г. eтJtn? ,·чпте в
Стара-Загора. В 18,15 г. - за,ш-
нава за .1aiiшшr да y•m фрепrк11 п
11сжки. Па 18-16 r. щtава Вы·
raprк11 оре.1 . 1816 - рсJаып11а
,:Быгарё?;п IIЗBC•'TIIUБ . 18,17-
184 !) с в Царпrра?. ,;ъето в nро-
.1ъ.1жеппе иа 3 rоJпвп пз.,аnа «Ца-
рпrра;?.с1ш nеrт1111к? със J 80 або·

(Следва на 3 стр.)

ЗА РОЛЯТА И ЗАДАЧИТЕ
НА ДЕМОКРАТИЧНИR ПЕЧАТ И НА ЖУРНАЛИСТИТЕ

От ВЛ. ТОПЕНЧАРОВ
ДИРЕКТОР НА ПЕЧАТА, ГЛ. РЕДАКТО?
НА ВЕСТНИК ,ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ?

Re може да се отрече, че до
9 сеnтемврн. името журналнст
беше компрометирано юrе. Това
име бе компромет1rр;?ио от он3я
па<шина редактори и работницн

езнк, педагог, фолклорист, пуб· почиап своята литературна ра· rарския език, ?,ежду кo1rro е не· no печата, конто правеха от вг·
стпика оръдне на ,шузи, чужди

лнцнст, економист и медик с ши· бота. още па ученическата ci;a- rовата •Първичка бъnrврска rpa· на народа. оръдие на заблу?а
роко европейс110 образоваnие съз мейка о Одеса, където реда?."l'Н· !1атнка?. Всички тези трудове в 1'.а нашия народ. Името жур11:1·

дател на първия бъпrарс?;и по- pan нзоест110 време' знамеюrтоrо пстораята па бъпrарсквя витера· пист бе компрометирано. защо-

турен езwс н11ат огромно вето- то печатът в мпна.?ото беше ед·
но средство· за поддър;кане 11а·

рода в по.?оже11нето на poбcruo
Академtm Н. С. ДЕРЖАВИН от една страна па едро капит1·

Из ,П.1е11еnп11 11 ку,,турни пнст11ческите средн. на фаwн·
връзкн между бъпгарскня и
русю,я иародн•. зма, от цруга страна на вънwнпн просветен поробеlПIЯ

р?в. чието народност110 С'ЬЗПВ·

ние с векове беше притьпява·

по от поробктепя н пеrовнте
ПО>IОЩВIЩН и слуги. Заедно с

това трябваше да се събуди не·

roдyвaime от поробителя п не-
говата тира1шя, трябваше да се

орrапнз11ра народа в да се при·

зове 11а бунт.

все пак яашнят оеСТВIП( растеше
обогатяваше се с разнообразие
и все ПО·ЦI\ПОСТПО и ПО·ЦЯЛОСТИО

отразяваше живота на стрnнатr
п народа. Появи се и разраства
соцна1:11стическвя печат. Съrра·
дн се и 3е?1едепско политическо
донжеяие, със свои собствени
оеСТIIНЦИ н обilИК, CтpyктyplDITr

с?ед Осоо?ожде1rnето пе на· пpo>ielDI в поомнъка, !tеждува
стъпи спо1:ойсrвие за наm11те родните и въrреmинте попптиче
весrющн. С'Ьrраждаmе се струк· ски С'Ьбnтия способствуваха за

тура 11а 11ова държава. По Баn· бързото укрепв9пе на кпnсови-
каuския въпрос велик11те с111П1 те и съспоенв до11же1mя. Това
отпъсиаха своето вm1мание от правеше от печата 11а тез11 дви·

Цариград и ro васоч11ха към ж?IDIЯ меродавен вестител яа
'1'ърпово и София. И11тереситс бъдещето. И Roraтo ще н>1а?1е

се ?;ръстосnха. вп, яm1ЯУа се ви възможност обстойно да 11зучим

ч,-лтр ·pn?a по всички позеоnе· то311 п:чат и да прос.асдвм не·

11н и 11епозво?сии пътища. Те?· rовпте сменяващи се задачи с

перза1е11тпнте оъ з р о ж де п · оглед нзнскв'аmtята на времето

с к п стро11тели на осаободепа и м?мента, mte ще сн разясr1Нм

liъ ,rарня мами,ха о пест11ХВа· сд11я път на метод11чпн и пер·

ща пог.втп•1ескn борба. Съедн· спе?."Тнвпо onpaвдalDI борби

в ·ш,с-rо, вред11ата и братоубиR· ко11то съrоаднха D8ШlfТC AJIН.

стаена сръбско-бъпrарска войuа, ерnта на ОФ.
обявяване незавнсuмоспа и • С.1е.11ва на 2 стр.)

Периодичният печат и особено периодични ръкописни (преписва- циr (Липиска), като бил npeдwe· лянето на българсю?я народ 11

всекидневният вестник са стаhа· ни на ръка) изд:ния, които са съ ствуван с две години от списа- а първата и във втората евро·

ли за б>лwинството от нас така- държали разни 'търrов:ки и дру· ниеrо на Н. фоrиков «Любосnо- пейскн ВOЙIDI на страната на

ва насъщна духовна потребност, r? вести и едва no времената на вие». rермаис,шя нмпериа.,?r3ъ". Пр'>·

че нам ни се струва nр,сто не· анrли;.сната н френската rев,nю- От тогава до днес бълrарсният дажщ? пера бъ.1ваха ом.н 8 ЖУ·

вероятно, че е бнnо н1коrа в.ем?. ции се появяват първите печатни вестник премина едно извънредно пе.а f'flt;щy чеотшпе българс,ш

коrато вестници не е имало, и но- и истински вtстници. и в всяко отн?wение поучитеnно нар? воilющи. КОIП'О в 1918

rато някои държавни к дру;и ве· В другите славянски и несла- за нас разватие, върху което ме- година обърпаха пушките ctr чки •1ест1щ патр1 onl'Шll

стн са б•1ли или изRъnбав&]НН на вяt:снн балнанск?t народи вестни· нам да се спра туна. t13ещу правнrе.,ството 118 rep- ждаш1.

каменни стълбове и плочи, както кът се появя no рано от нашия !fакто Фотнновото «Любосло- мансюrя агент цар Ферд11Нанд.

с• историческия надпис вие», т•на и Боrор•.ви• «Бълrар- както бяха продажни n<'рат?.
е • учая с no лесно nонятн11 причини. Пър- " "
в Търковсната , е?нва «Четири,.е· вият вее нин 8 СърСил, нanpll- с,11< орел» макар да бяха •eno на КОIМ'О хвалеха де„ократнчнаrз

сет ониц., написан по заnо· своите трудолюбиви, даоовити м демагогия 11а Кобурrа Бори:. са"о на
мъч » 1 мор, докоrк. то „ш в известно, е ,

Иван Асен 11 или пъи тези теорчесни автори, се явиха к?·о Пак продажни бяха перата. ко,?·

есе·д·д·.н·а.·н
1 к в.ести са' биrн nиса".и нзлезъn през 1832 r. в Нрагуе· то в продъ.,женне на четири

• ., закономерни продукти на тоrава-

по страннц??тс на разни чорнов- вац под ИIА:-о Новин: сръбсr.е '· шното икономическо, nолитичесно rод1111н. та до nос.1ед1шя ден на

н• и друrи пет • ?и дам?с•нни А първи т (ъrгзrс·,и вестннк, рс- ·1 ду о·ю-нац ·он,nн1 ра1вмтие на; rсрl!анския разгро" :?аб.,ужд?-

и np. В западна Европа яс?тни· дактир.н от д·Р Ив. Багоµов, е tt.'WAR н.р?•· С една дума те бя·
\

ваха бъnrарскня народ и се

кът отначало е съществувал като I кзлезъn през 1846 r. • Лайn- J {С.ш?еа на 4 стр.) опитваха да поддържат чувство·

er. ПЕНЧЕВ

В Одеса получил ооразова1П1е б'ЬJII'арскв вест= •Цариград· започва да издава бъпrарсння

и Иван Андреев Боrоров (1818· / ски вест1П1к•, излизащ от 1847 r.
\

BCCTIDIK •Народност• в Букурещ

1892), ?:ойто б11л един от най- п Цариград. Той получи11 образо· и !tнoro друm книги в пише_

ревностните борц11 за български вание (от 1860 r.) в Русия и за· ?шоrо работи, посветени на бъn·

питнчес?:и вест1шк •Бъмарскый с11исаВ11е •Бъпrарс1:н квн,ющн•,
орелъ• от вторил си брой сБъл- из1П1защо в Цариград. В 1861 г.

rарс?;ый взвест=•· 1;ойто изпи: \ той надава •Жур?ап за нау?;а,

зап в Лайпцнr, а по-късно нзда·

J

занаятн и търrооНD, който И3J\Н-

теп на зпаме1пm1я в 40-те rоднин за в Белград; в 1865 r. Боrороо

р11чес?.о звnчевве..

Академик ТОДОР ПАВЛОВ
ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА БЪJIГ. ЖУРНАЛИСТИ

империа.,истнческн сили.
Има и нещо друго. Журиаnн·

сти'fеското перо в nродълженвс
I на много години беше перо, t«>·

сто се продаваше. Не случайно
има тep)um •продажно перо?.
Продажни пера осиrурпха хвър·

то на страх и страхопочнтанiiе
пред rер)шнската военна мощ,
даже в )!О)tента когато тя се
разпадаше под у,1арнте на Чер·
вената арш1я на Изток 11 на ан·
глосаксонсюrrс сп.111 на запад:.

Не )JОЖС да се отрече, че фа·
WИСТК\IЯТ печат повко \IЗПЪ,1НЯ·

ваше тая своя ро.1я. Тон разпо•
лаrаше с добре подготв?шr кз•
др11. Между тях имаше шко.1у·
ва1111 маi!сторн н областта на

Ж)'РНалнсn1ката. Но тр?бв.1 да

се 1;аже, че сгосто •1г. сторство
те поставяха о cnyжtla на нра-
rоЕете на б1N1rарсы1Я народ.
Тяхното )tайсторстоо бе 11зпо,1-

зуоа110, за да бъде Б•,лrарая
насочена по II тя на натастро·

фи. за отравян 1111 нашня на•
рол с в?"111tоб гарска JJ хиr,,е„
рнсn;а отрова. То?· тяхно ма11•

сторство бе II по,,з)·в.1110, за да

се създадат враш1111 межд)' бъn·
·арския народ II ocтa11a.11rre
с.1авлнс1ш 11rрод11, 1с щу нао
11 ВС,1ИКIIЯ братски р1СК1\ 11аро,1,

както II да се орr11111з11ра т ро·
!)а иц наш то 11·ро,1но n ртн·
1311СКО ;JOI ЖС\ПIС 11 t'J)Clll) ВС,1•

rp··

.а
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ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ поя. гл, ре ,актnр 11• "· ..Ра6от1111чtскu леле"

100 ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИК

Благодарснг.г тая строга прин
цииност. работ1111•1('с1,ата паргия
) крепва идейно. придобива сп.ю
теност и в1,трсшнн сили, спе-
челва политическо влияние и се
и.шига като важен политически
фактор. Укрепена в работниче-
сните среди. ТЯ НаВ.111За 11 В r_'t."-

лата. Работническият печаг стл
ва ор ьжие за политическа про-
паганда сред по-11111рою1 народ-
ни маси и орган за политичсс.со
дсйствис. 81.в врьака с ТОВ.1
сРаботн11чес1щ вестник- or 1910
голипа става сжелневник и под
р ьководството на своя главен
репактор Христо Кабакчиеn 11р11·

добива все по-голямо раапро-
сгранение и политнчесио знп-
11c1111e.
Работническият печат от типа ·11а

сРаботнн11ес1ш всстиикэ има 1"'0

.лям ля:т в ёорёите срещу попи-
тиката, която доведе до ката-
етрофалните войни. Той 11е се
поддаде на напиона ..листичеснн
11 шовинистически настросапя.
Не загубн своята пр111щ11п11а,ша
:т111111я на борба против динас 111·

ята. която бе агсит па !!ужца
империалистичеснн сили, и про-
тив веяикобьэгарския шовини-
зъм. който цасаищашс вражла
срещу другите балкански наро-
пи и поддържаше стремеж за
аалмошие 11а Бал1ш1111те. Още
преди балканската война в 1912
гопина работннчесннят печат
започна пропаганда за сёлижв-
ние между балнансннте народи
11 11зд111·11а лозунг за балкансна
федерация.

Когато през 1917 r. избухна
руската революция, •Раб. вест-
никь я посрещна възторжено на-
то народно въстание срещу им-
периалистпчес1,ата война и на-
то начало на нова епоха в све-
товното историческо развитие.
В уводна статия от 12 ноември
1917 г. •Раб. вест11111,• пише за
лоэунгите на руската Октом- Иос11ф Хербсш,
арийска рвволюция - демокра- заклан от фашистката полиции на

т11•1еск11 мир, земя II свобода - Борис !JI през 1925 гол,

11 казва: сТ11я лозунги ще 11а· шисгката преса. Едно от първи-
мерят отклик в вс11ч,;11 крайща те мероприятия на Цанков след
на света. Защото това. което установяването на фашистката
се извършва в Русия, е от все- диктатура в България на 9 ючи
светско историческо з11аче1111?•. 1923 1·. беше спирането на вс11•1·

След войната раёотническият ки вестници на двете големи на·
печат стана израаител на мощ- род1111 органиаации-е Българска-
ното народно движение за сво- та комунистичесиа партия н З?-
бода и по-добър живот, което меделсния с ьюз. Тана, деветоюн-
се разгаря в нашата страна. Но скитэ превратаджии смятаха, че
бляскавите перспективи на no· ще могат по-ёвэпрепятсгвено 113

литическото развитие тогава бя- превият врата 11а българския на·
ха помрачени от вълната на ре- род 11 го д ьржат в подчинение.
акция II фашистки терор. Затова пък Комунистическа га

Рабоrш11(есния-г печат сподели партия и Земеделския с ьюз. ма-
съдGата на работническото дви- нвр прставени при най-тежки
женив след 9·1qt1cкttл преврат ,11 услови? на л?леrа,J11?т. ло!S'ир·
поражението на Септемврийскс- заха па. намерят начини и фор-
то въстание през 1923 година'. ми да възстановят своята прес.г,
Той преживя дълъг период на Още първите месеци след полз-
нелегалност. Много негови пред веното с такава жестокост re·
ставители прекараха дълги го- роично септемврийско въстание
д1ш11 в затворите II концлагери- 11р2з 1923 г., Българската 1<0;1у·

те. Други паднаха под куршу- нистическа партия започна да
мите на фашистките элолен. издава нелегално своя орган

Въпреки всичко. фашистката сРаботш1ч.есн:11 вестнню-, като ао-
реакц11я не >1ожа да одуш11 ра· ри ttpeз есента на 1924 r. извс·
ботннчес1,ия печат и ю1·ава. но- стно време той пз.1113а еж':!·

гато стана съвсе,1 невъз,10Жно дневно.
издаването на леrа.1ен печат с Освен 11е...1е1·а?1ння 11счат, бя-
де,ю1q,ат11ч110 направ.1е1111е. До· ха създадени II легални а11тифа· Д11лr. Грън'lароs
„ато вестницнте lta вс11•1к11 дру· lttttCТl(II вестннцн. Разбира се, ''бttт от фа11111стката 110.1111111я
I'll по!tнт11t1есш1 пэртнн загв11а- животът на теэи .1еrа.1нн nестн:1? .J

ха. работничесният печат остана 1\11, беше ?;ра11;отрае11. тъй като нрсз 1925 1·.

да с1,ществува. Or д1,.1боното по.11щ11ята забраняваше тяхното орган «Работш1ЧfСКО дело». На
подпо.111е с.,едваха нс11рекъс11а· 11зл11за11е. Пре:, този nсриод ()Т следующата година беше създа·
то броеве 11а сРаботничес?;о де· вре,?с 11з.1нзаха легални вест11и· ден РМС, иато лега:ша органи·
?п. и други не.,сrа.11111 нзда1111я, ц11. както на 1,о,1у1шст11чесю1та зацня на младеж,rото ?;омуш?·
за да поддържа во.,ята за с,.. партия. тана 11 на Зе:\tеде.1ския С'ГИ'tеско движение. Негов орган
прот11ва II борба срещу фашиз· съюз, ?;ато 11яко11 от тях бяхil стана в. Младежка ис1<ра•.
,ta. Без сы111сюrс, в народ11ата

\

opra11 на 11зrраде1111я то· А1rт11фа11111стliОТО движение у
nобе;13 на 9 септс•.1вр11 1944 1·од. rава ед1111ен фронт ,?сжду ко,?у- нас )'h-репваше все пове•tе и
голя" деп нма II работн11чесю1ят н11ст11 и зс,?е'делц11. До априлс1<11· пристъпи liЫI nрроеждане на
печат. те с ьбития nрез 1925 rод1111а nублн•11111 акцюr tфотнв фашtн

С.1ед тая победа заnочна но· пос.,?довате.11ю излизаха вестни· зма. Израз на това актнви:шра-
во б.,яс,;аво развитие 11а работ·. 1111re •Л·ьч•. •Звезда», •Народно не бяха резултатвте от законо·
1111ческия. накто 11 11а це.,ня де· з11аме•. •Наш11 д11и•. •Ораюкэво ,,а1·е;11111те нзборtt през маi! 1927
\IОКрат11•1ен и прогресивен пс· эна,?е,, •Бедняшка ду,?а>, •З11а· година, С1Тач1<ата 1/а ·гютюиора·
чат. ,ie на труда•. ,?.,адсшките вест- бО'1'1111ц11те nрез лятото на J 927-,---------------------------- 111щ11 •Бъдеще> и ,Светm11в>, 1'0ди11а, канто и редица други

сш1са1ше •Нов п,,,... t(ah"J'O II б'орби.
друr11, ЧIIIITO съществуване no· Сt'ОВОрНС11(0Т0 1fрав11телстuо,
някога се н:з11ерлваше само с no Ja да подавн надш'Знеrо на на?
11я1юл1<Q броя. Не мон,f)1 да tte род11Нте маси, заси.111 терора
сnо,?енем тука II ежедневният в. над аtrтифашистю,те орrаниза-
.-Еи• на тала.нтлнви.я npoil)ecн? ции и особено на техния ne\(?T.
веп жур11ал11ёт Яоснф Хербст, През 1928 1·. Ляп•\ев подло,юr
коl!то извест110 вре,,е имаше II I антифзшистюrrе вестннцн на
утринно и nе\12рно н:1данне.

1·rе.жка
нензура, която се заш1ю-

Разраз11.,ите се кървави фа· чаваше в това. че с\1ед отпечат-
ш11сткп opr1111 !']'СЗ анри.1 1925 ва11ето км поmщи?та туряше
,·. туриха •<рай на .,еrалинте р ька на тях. нато оабавяше no
а1rrифашнстк11 вестници. Фашн· цяла ссд,шца да с• nронзне:е,
стюrтс управннщ, проведоха же· дали да се пуснат Тв продажба
стока разправа и с народните чли ще 61,дат конфнскувани. '\
журналисти, като една •tаст О'1' ·rова означаваше ОQТаряваие на ,
тях бяха хвърле11Н в затвора тяхното с ьдържанttе II им пр;?·
11.111 п 1,к е,шrрираха. а дру?·• чнняваше rолем11 "аrериални

I
Д-р А.11. Пеев

,;ато Flоснф Хербст, Иван Не· щети. Над редактоjнrrе на ан· обесен през вреые па исыската
дя.1КQв Шабли11, Ла\lбН Кандеl!'. тифашистюrrе вестн11ц11 бяха

I

окупация
Дш'?·' Дннков. Г. Шаi!таиов 11 устрое1111 ,шого прwеси. ссоб.:!· rн спнраше след излизането на
друt II изб11тн 110 иаR-зверс?н но през I 929 r„ като ?111оаина от някотrо броя
11ач1111. ·rях 1ю.1уч11ха теаn;н присъди по Пр11 така ?ъздадената обстз·

Въ11рею1 проведената ce•t, ЗЗД. новна с,,с особена си ,а нзt1ъti·
ЦаНJiов не ,южа да унищо- Зас11.1ею1я терор, ?;ойто Уду· ва значеl!Нето на ?е,еt·алн;?я
;1ш .антвфашнстното ;:t,BHЖl!tшe. uщ в . .-Новнnн• и стана прНч?- печат. Въпр?ки тежн? vc ..,?·
Макар поисс.111 страшни удари на ,Работ1111ческо де.10• от еж?· в1•е II големи жeJ71'81t ,Работи·,
оце.,с.111,? рзбот11и,1есю1 надри ,1невен вестшrк да сгане сед,1r1- 11еснн вес;шш• орга'н 118 н?,?-
сноро 11ристъп11ха liь?t с ьбнра- 11сн. не ,юта да унищожи ?,е- 1·а..,натn БългаРсна ко?tун 1??,:
нето- на своите сн.11,. Ощ? nр?з 1·а.ншят работннчесфt и анти· 1icc а

I .f

ynpan.1e1111eтo на Ita11кoo :iaПO'I·, фаuшстки ne•taт. В нача,ото •ta 11 11:
партия. из,rизаше редовно

на о1,2ста11овяването 11а профе,. 19:JO r. заnо,ша да рз.,н;а ех?·"'· : ta огромно значс:rие за cn.10

с1•она.1ните ра.ботннчесnн opra :tнавш,ят в • Ехо• който за ,· тпвансrо на работш1 ?еските н

ШtаЗЦIНI, Прzз aвi'\"Cl' 1925 1·. И:t- 'ro;I0,10 'IЯcro ?- б::>Р6ата II? (JC
1.\ 3HTi1ф3.111ИC'THIJ J\адрН ОТ H81ft?'';('·

:te;Y,.) профсыо:атЯт rе.1,шчш1н ,·аРсiшя народ r1рат1ш фашн?·;: ?11:1е 1?1,;?
те;;;nн у,1ар11 c:re.:1. 19

-к. ,сF:;tннство•, J\ойто стана ор· sата д1ш1ат\· а Re r
.... r. 11 за тяхно10 nрави.1·

?·ан на сь:?;щ.1енJ-Пе сл?д това. Bp"?re бяха ·с?'з.;щ:1,е1?t D1o•P??a но ?иентнр.:ше np!1 съ:1да.:1,е11а-

Il\!:1авн?11:\1Н Работвн'11'Сю1 Ilpo-- ,,:t;?стрования? c?;t\lH'IИ?к ?пС:.
та

К
т3нов1iа

JQ3-
ф('Саона.1нн С,.rо:ш. Из:шаанеrо

I
r.1ед» в ;ip

, ъм нрnя ни .. ;, r·. се np,1-

11a в. •F.::tннство• и то 9 е.т,н мо·, В.,пре?н .терора па о:tннrе 'lil· ?.тъ??? в Yi нас n1,ч нзграж.1ане
rrнт. ногато още на,1 стр;шаrа. сн нз.,нзr?ха HJ: ВС"'

Р
по·отn . т

а ··• ро.111 '",..,Фrюнт за сп.1от:1·

дамях:? ньрв:tnн пар11. беше не боnб:1 в заu1'.т:1 1·:1 ·г•1неif,:т: в?н(rо н:, в.•ч:-т ;,0•01,ратн,,?.
?a·Jo СВЕ"ТЪ.1 .11,ч cpe;.t. фашн:т· 1

нч· нвтt.•р.:са н, по;·,.11??11. те 11,1
с,.н !?,,31rт1:( !!Ш ;1''??1 ('Н:т._1. t:oi.'t')

?а?я itp.tr;. но II яр.)к пр:?,1ср з·-1, npalt.1 и ся,)б.),1 t 11 J!)'Ч noвn;..: _11.1,1 rю, а...,о 61\:3 з:? ?в

Лпнтеонt,т на зazuнa ...iunt? жypнa.tUl"IIIII '!.
(JoJ.бama npn:trlJtl "iЩ,'':10f}C""tJ !J;t ,1:a6:1тшf'1 ...·cn„rn

I
Jt.Jб\'.\H:: t?Г,\'J,11?':il Гi ??: я-· r

I

;(_n ......on?шr (,Т 11р '\ ·i·:Ri:!H"'ТO l!a

((it1UН1з.ма - h'f>m от /l.JAO."'бama „100 zод11н11 rп,..иарс,щ вестник" 1 движение. През декември 1923, тюнорабО'J'н.нци и r' ?с/11
,ю ,?абш, з,,, В''''?"" T!J:opa 11 1,0·

L. "\..? f h-

с.. .,ц11. ,,е анш1та 11? 1111n011 .?емокраrи-

П ьрвнте 11роповедн11цн на со·
n11а.111зма в нашата страна са
nоб·ьрза.1н да изпо.1;Jуват ne•ra·
та. Те започ11а.111 да 11здав,1т
актшrци II с1шсаш1я преди да
е съществ)·ва.10 работш1'1естнv

н работнн'IСС!iО двнженне.
Още през 1886 год. се появя·

сп. •С1.вре:?tсне11 поназател?, из·
дa!ll\110 от д,шнтър Благоев,
nоИто е първия учит?., на со-
цна.,нзма у нас. В Сев.111ево из·
:1иза в. «Росица• (1887). а Ii ь.11

I900 rод. социа.111ст11ческите в?-
с11шц11 се PjlЗ'lltoжaвaт: •Наро·
;i.ea глас,, 11 .освобождение•
(Търново). •Paбor1m•1ecкi1 дру·
rap• (С.111ве11· 11 др. Явява се д>·
же соц11в.111сп1чесю1 «Се.1ск11
rлас», издаван в с. М ъглнж, кз·
зан.,ъшко.

Когато през 1892 r. се създава
соц11а.1демо1<рат1r,1еска партая.
поражда се и парт11е11 печат за
социа?1нстнчсс1,а оргапи:зацня и
nponaraндa. Започва да из.111за
а. сР11ботnm:., орган на соц.
ne,r. лартня. а понрай него е
съществува,, 11 в. «Другар• из·
trаван от групата на тъй наре-
'IСКИ -соъюзнста-.., нонто с1шrа·
?и. че е рано да се създава со-
11иа.1истичес?;а партия. а трябва·
ло да се nочне с 11рофес11011а ,.
нн съюзи. Двата вестни?;а оста·
аат и с.1ед обед1111ен11ето на
„партист;.rтс• и -.съ1ознст11те• в
1894 r.

През 1897 r. запо•tва да 11зл11·
за в I,азаи,,ъ,; •РаботШ1ческ11
весrнm.-. - за сnе1tиа.1иа про·
паrаtща. сред работ1111чествот.:,.
Начель на тоя вест?1ш, застава
Гeopnr Кирков познатнят
майстор на с.,1овото II перото. а
по-късно в редакцията му о.1111а
и друг бележит соц1rа.шст11•1е-
ски ;нуриал11ст - Гаври., Геор·
Г!lеа. •Работ1111чески вест1111к» се
пренася в Ст. Загора, след това
в Софня II се 1ta.1ara нато ръко·
водl!Щ, ндеен II по.1•1т11•1ес1ш ор·
ган с твърдо "ар1<с11•1есно на·
np8Mt>1Шe. ?

С.1ед разцеn.,ението "еждv те·
сни 11 широюr социа.111сти '11рез
1903 г.. •Раб. вест1111н. остава
официа.1е11 лартнсн орган на
работническата соц. дем. 11арт11я
(тес1111 социал11ст11) · - прадяцо
на днешната БРП (к). Теорет11·
че11 орган на 11арт11ята е б;1.1
en. сНово време•, редантнрано• проnъ.1женне на десети.,еТ'ВЯ
от учнте:?я 11а соц11а.111ама Д11·
ю?:ър Б.,агоев.

Го11я1ю е з11аче1111ето на ,Ра·
ботшtчесни вестшth? н en. ?но-
во време• за офор'lява11е работ·
ннчсското дnшr,енне у нас. нато
1i,1асово. с ярко очертан со1111а·
л11стичес1ш xapah-rep. Може да
се каже, че тая н:цавня са ха-
ра •,терllН представитетr на ра·
бот1шчес1шя ле\rат в нашата
страна. Тем е 611.1 •1ужд стре,1е·
жът за бързн по.111т1111сс1,и успе-
х.и н :ia нагаждане 1;ъ" Bh\'CO·
аете на ,?о,1е11та. Провсжда.111
са пос.1е.довате.•шо своята r.1ав·
иа задача: да пазят ч11ст11 11дей·
11и·;с основи Ila работническото
движенне II да се борят безnо·
щцно срещу •rуждото в.111я1111с
• неrо.

подnредседz,.тел на Съюза на 1Иурна?листнте н nом. главен редвнтор на в.

иоято обхвана цялата страна
и беше пос.,с-двана от ста11ю1 и
в друr11те бра,шiо?е.

В зано1юдате.1ните избори на
2 I ют\ I 931 ,·. Де„ократ11•1есю1я
с,·овор беше бит, бOЛLIIIIHCTDCTO
от мандnтитс бяха спече.:1снн от
Народ1111я 61tot<, 1<ато Работни·
,,сската партиfl пои,ъна г?.:IС:\Ш
успехи и по.r,у•ш 31 :\1апдата..
:11я11•1ев подаде осташ,а II I la·
род1111я 6Jto1t пое управ.аенн?то
на страната.

На гребена на 11арод1111я :ю·
дем. 1<оi!то на 2l юли 1931 r.
11а11есе пробив в nоз1щ1штс на
фаш11ст1<ата днктатура. а11шфа·
шнсткият пе\1ат се разрастnа.
Тиража на в. <Ехо•. каh"ТО 11

на останалн,·е вестннцн. пораст„
на извънредно ·"ного. Явиха се
нови вестшщн и списания. 1;:&ТО

«Сгло•. хуморнст11(шото спнса-
1111е .;купел•. ,литературен
щи,-.. •Рабселкор• сп. •Звезда•. лu.111/Htl д1м111111r,оsа
en. •Стопански лробле,1110 11

I заr,ша.,а като ч.1. на Ш< на PMC-
:\fHOt'O други. сътрудн11чка 1:а м.1аде:тю1Я печат

Правнтелс·rвото на Народния
6.,oi-, cпe'Iem, нзборите, обеща- ческн зодачн, на много :\1еста

вайt<и на народа. че ще премах· в страната бяха създаде11и на·

ие нзкточttтелните фашнсткн родофронтовсюt "°'штетн, каrо
зак01111 11 ще демоиратнз?rра ?- се пости?11:1 сближение и във

жнма. дошм на в.,аст, върховете на демократ?r•1еските

обаче. то заряза своите обеща· сшrи. Това 01<уражи антифашн·

иня н nродъ.,жн по.,нт?шата на сткитс орrа11изац1111, като бях?

Сговора. с\\еняваl!нк само някои проведе1111 значителн11 пуб;rнч1111

от нейн1trе ?1етодн 11 фор?tи. nроявн. иай·кр?'Пната от . ноято

олевяването на народните ма· беше г:з.1ямата стачна на тютю·

си. конто изнемогваха под уда· ttQработниците през 1936 г.

рит? ua разразилата се в стра· Под натис1<а. на това народ,10

ната стопанска криза. избухна- раздsшкваие фашистката реак·
лнте стачюr и борб?rте иа тру· ция беше принудена да отстъnи ,
дещИ'rе се за nодобреине 113 и се явиха редица работниче·
тежкото им материално nоложе- сю1 и а?rтифашистtm вест,шци,
·нtte, вбесиха иародо-блоt<арснн· като „последен час•. сВедрнна,,
7е управници. ноито прибегнаха ху,t0рист11чннят в. «Горч;?в

до ззерсю, терор. за да пода· с,tях•. младсжкwrе вестmщ!<

вят народното 11еrодува11ие. •Жар• и •Сигнал•, ..научна мн·

с особена стр,,в се иахвър.,и· съ.1•. en. смисъл•. литературна·
ха иародо·б.,окарските уnравн:r· ,е вестнttци •Кормило•, •Брод•
ци върху антнфаш!IС'1'Юt1М' ne· и др. Особено голям успех в

'I/IT. Ниноrа 11е са извършвани това отношение беше създаван?

у нас то.,кова много арест,r на то на ежед11ео11ата «'l'рибуиа,,
анrифашнсткн журналисти. на· издаван от Работническата nap·

насянн жестоюr побоища над тия 11 левицата в. Со11иалисти·

тях. устройване на процесн II чесната партия.
даване на най-теж1ш прнсъди. Не можем да не отбележч,.,

E.;ru.11 Ше1tерд,,с11исrш
каh-ТО през тозн пернод 'от вре· тука и друга едва форма на ле· .;
ме. Освирепе.1ите народо·б.•о· rална печатна проява. а нмеюrо деен жур11'!,1t1СТ, заrина.1 кiloo

?1арск11 управющи. които вижда· издаване на листове no дад?н 11а?т11эа111111 J..vv

ха, че ,rасите им обръщат гръб 1<онкрете11 nовод. като напр. Но· и.а с ь01·вет1111 е отечестве11офрон

11 о,·иват 11а ляво, туриха в дeii· ва roдm1a, rод11u1111шата на Пу· товсю1 1<омн ети.
ствие вснч1ш средства на теро- шюш. с"ъртта на Манснм Гор· С1,що тана

I
парт11за11ск11те от· _.I

i:ia, за да запушат устата на ан· ки. на nроф. Ааеи Златаров II ряд11 11здаваха свои ис:1е1·алш!f1
·

Ч!Фа1щ1ст1шя печат. По дqли np. Зна;.ченнеrо на ·тези .,11стове, орга11и. 1;ато) И<J.ПР,.. ,:-Народ?

сед?tНЦ>f «ЕХО•. «Ра'бсl'rни•tес1<0 се зак.,:\оча,а 11е ?Q\10 В rова, •te въстанНИК>, орган и! соф\lЙС!Щ

дело>. 1,акто II останалите ,rera., се намираше' ле1·алиа форма· за та· nартИ'Заиска бр11rада, •Бор,
ни вест?нщи. биваха конфискува проява, но преда всичко. че в ба•. орган на габровския nap·

ю1 11 не виждаха бял свят. тях учас1'Вуваха най·Шир()li кръг тиза11сtm отред. <Въстанн11чес?а

След 19 май 1934 r. леrа:шн· nиса,:е.,и. кое:rо означаваше из· борба•. орган на сред11оrорсs11-

те ант11фаш11стки вестници бяха rраждаието на НародltНЯ фронт те партизани 11 дР· Трябва ·1а

спрени. Освен това, устансвнха на литературния сектор. отбе.,ежим тун и 11е.1еrал11ият

се редици нови оrраничеиня ?а Прав1?те?ството на Кьосе11в·1· литературен вестник ,Па1р1ю-?·,.

nечам. нато наnр .. за нздэване нов, от,штайюr го;?ямото значе- За излизането на нелегалните

113 вестшщtt трябваше да се не· ние на тоз11 леrа.,ен работ?шче- 11 легални работничесюr и антн·

lia предварнтелно разрашснttе с.ки и антиф.ашист,ш пе•1ат. в , фашистки вестници през перва-
от потщеiiсt<ите opraшr II nр.1 •,рая на 1936 rод1111а спря вс11· да на фашистt<ата дюсrатура.

с ,,що та1<а, въведе се прсдмри· Чкtr тези нздаю1я, наброяващи беше необходимо високо съзна,
те.ша цензура, ?юято продътюt i

17 вестнtщи и спt1са11ня. ш?е. предаиност и rотов11ост за

до 9 септември 1944 годtш?. . След това вече tta антифаши- жертвн. Дълъг е списъка на

Цар Борис и i;.,иtiaтa о1<0· I ст1ште орга,шзацшr не ш1 се журнал11ст11те и теюrичес1(1tте

.,о него. сдед отст з1rяnане оцаде да създадат по·тра1!1111 сътрудници на в2ст111щите, кон·

tta 19-,1айц11те. uорко gдеха и
л?rа.11111 свои вестници. Bc1t'tK,< то бяха у\lъртвсни от фашист-

не допущаха нз,п1за11ето i;a ач- опнrн в това отношение <в. кнте палачи. Страшните ннкв11-

тифаш11ст1ш весrшщ11. Hanpane· <Страющн, nрез .19?7 г.. ,ш,= з1щи11 в Д11рекцията на nо.11щи·

ните. оnити за създаването tta и. по-nъсно младе,ккня в. •Кул· ята. дълrнте год11н11 nрс1<арани

ле1·алн11 вестници t<ато ttanp тура•) бях, подаве1111 от фаш11· no затвори II конц.1агери. не-

всстн11ц11те •Све?овно оt·лещ,: сшата полиция. човешh11те условия на работа в
ло•. «Последни новшtи•. •И.,ю· ?азбнра се. това не беше слу· нелегалните rrе•?атшщи, вземаха
страция• и др. зав,,р11шха не· чаино. Над Eopona ве•1е се над· здравето 11 живота на много

успеш110, тъii като по.,ицията
I

весваше зловещата сянка на жrрналнстн и работющн в ан·
прнt5лижаващата се нова сое- тнфаш11ст1шя печат.
тоона война. Упрамяващата Ние няма да се спираме Т\'·

' фа11111стка к?11ка у нас. всецяло ка nptt 1<акв11 тежn11 услов1iя
I п?уваща във Щ>дите на х11'1'.1е· nшucxa журналистите в леrа.1·
Р

O
С1Гка

, .rep'lattия. nрибяrваше, ,шя антифашист1ш печат. езо·

I ?озо?л"н11<1_< _средствз, за да не .повсния езнк. до който трябва·

I
яв? 1111 ?:?:;то II да било про· we да прибягват, за да може
netJaт.

ен антнфашисткн техните писанил да пре:\шнаr

I
Трябва да 1 6

I

през 11г.1ен11те уши на свиреnа·
в тези ;ежки

tаnкне": о аче. че та фашистка цензура.

1.

годн1111. както II по Даде11ите скъп11 жертви оба·
?:?:о .?;·1 11збу:,:?а11ето на воi!· •1е, •? отидоха наnразно. Orpo,1
лишено о?ф:?IИСТ?()ТО движени?. 110 е значението на а11Тнфаш11·

а
змож?1остта· ца из· сткня печат, било легален н:rn

?к???;н .;,?е;алин вестющп, не нелегален. в борбата на бълrар·
' ГЪВкавосf В( ТОВаа

НроЯОИ l'ОЛЯ'1а СIШЯ Народ за 11ремахваИС'fО tta

' аав11с1шост от к
отношение. В фашистката диктатп>а.

становка п
о11кретиата об· Народната победа 11а 9 cen·

I t.ои от съ:С?:рваха се в ня· темвр11 1944 година, резултат на
! вестющи стаrи

у11ашите тогава тази двадесет годишна еп11•1на
I :1р. нрот110 в

н. и11формащш II борба против фашизма. разкр11
,
шна nопнт111·аътрешнаrа и вън- пред българския печат ш11рок11

j фаш11з,;"·
' на управляващия

\

11 необят1111 хоризонти за ван·
с?е .

всестранно разn11т11с и верна
I

· д заnо•1ването на воАttата с.,ужба на нашата родина.

НЕНА БЪДЕМ ДОСТОЙtlИ И ЧЕСТНИ СЛУЖИТЕЛИ
НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(Продълженне от 1·ва стр.)
И с.1ед 9 септември вестници·

I те)lврн), другото са хулите в опо
те ни живеят в напрежение, но

I
зицио11ШU1 печат срещу упрао.,е

пред тях се откриха ro1te.'111 въэ 1rneтo на ОФ
><оншостн Спед десетил Н

.
· етия кон ароднпят :кур11а,111ст трябва

тролиран печат, иай-поме ва· да се nоу•ш от подвига и жсрт·
шите вестющ11 жнвеят при сво- веиостта на своите достоинк
бода ttn печата. Опозицията раз nрrдцн за д
бир

• , а черnн 1<урр?: и
а се, ще се раэ"ряс?:а, защо· еиорrия за oяptta а

'lo ueitш·,r манталит . . н nреданн
ет не може служба на народа и Родината.

да носи д,·м ,та свобода. За тях Стоrодишшшата на българсt:IIЯ
и:а свобода тоrава, когато на· веСТНКk J-m nокnэва, че история·
Р ;нО1Те синове гnиnт по затво- та на вестника е история 11 на
n1,те, а СТОП8НСПf4'ТС хищници ('8 народа и 11еrов11те борби Нена

на П0'11rr н ува;кещ-rе Печата у
I

б
·

· 1-де;?11 достойни и 't('ст11н строи
ш1с с свобn:,_сн е:tчо доnаэnте..., ТС..'111 на нашатn нnir i·o"ta иrro·
c1„r.o с ръс;-а на „1•pl:;1;a на все-- рия - истор11ятп Ila норо·,на Р"·
кидисв1D1ц111е (удвоен сдед 9 сеп I nу6.1нка Бълrария.

. •

от ЕНЧО CTFIЙKOB,

пе,штът на дадена crp?111a or·
рааява като оrлеца;ю нейния об·
ществсно·ПО.1НТ11'1ССК1f iКНВОТ. 'l'O·
оа особено яр1<О 11зпъква у 11ас в
го,111н11те на фашистката днк r.1-

тура.
Фа1111t:1м-1,т, който означ1.вв

връщане 1,а 'IOBe'ICCTBOТO НЪ\t
средновековното варварство и
:нра,юбесис. в11нагн се е стр1."\..

мл:1 да npe"ax11e II одуш11 npo·
rресно1111я печат. И :ia това де·
сет год111111 предн ,Х1tтлера бъл·
гарсю1те фпщнсти иаае"ваха от
б11бл1юте1ш 11 •шталища 11aii·1tp?·
1·реснв11111"е ю1иrн н г11 noдлaraxn
на О['ЪН.

Особена б;щтелност, оба?r?.
проявяваха фаuшqтюпе упр.1в·
шщн по от110111сш1е на апт11фа·

1·од1ша 11ро.11етарсният поет н Пll·
сате.1 Д. 11. 110:?янов заn<>чнэ
издава нето на зас:?ущ11л01'0 лн-
тературно·общсствс110 списанне
.на,ювалНЯР.

Пре:, упраu.1е1111ето на Ляnчев.
tюitтo през я11yap11ii 1926 1-од,?на
сч2нн ста1t.'\ ..111я nгче неудо6N1
по вътрешни 11 81.tlШIHH ftpHЧIIHH
Цанноп, а1rrнфа111Нс1'кнте сн11н
все повече стъпваха 11а 1-iра?<ата

ctt. В нача.,ото на J 926 r. за 110•1-

на да 11з.1111за леr.:?л1111ят ра601'-
11ически вест1111к «Новнни». кой·
то 111ta исторн,1есnо значенне :Ja
работнн,1есното движение и я.н-
т11фа11111сr11ата борба у вас. В,:е
(IO същото вре:-.1е се ПОЯRИ ,1

.1егадният :\1.1адсжк11 весГ""tt?н,

.м.,адеж1<а ду'1а.., nойто изигра
същата роля по Отношеimе на
:\tnадежиото д1tиж?ше.

Не \fОже да це подчертае"
тука, че nрез тозtt период от вре
:-.1е леrалш-rrе ра,бот1111ческ11 ан-
т11фа1ш1стю1 вес-rииц11 бяха в
11стн11с1rnя смисъл на думата
орrа1111затор11 на борбнте на на·
род1111те маси. 1'е свързваха
оцеле.аите аит11ф1Uю1стю1 1tадр11,
сплотяваха r11 11 ободряваха за
борба 1tр<УТИD фаШIIЗ\13.

Земеделският съюз вече беше
възстанови.r? своето .11еrално съ-
ществувание, както II своя ор-
ган сЗемеделско знаме>. Също
така възобновен беше II М.,а·
дежния земеде.7q1!1 съюз. като
се явн на бял свят II неговият
орган •Младежко знаме>. Лял·
чев, обаче, чрез групата на Ко·
ста То?юв се мъ!I,tне .да из.•Jе·
cТJt Земеде.,сt<НЯ съюз на дясно
11 попречи на неговото едино·
действие с работиичесКQто двн·
же1ше. Таз11 предателска поли·
т,ща на То,юв срещна реш11те-
.1е11 отпор от нпзовите над-ри на
Земеделскня СЪIО3. Орган на .1е·
вицата на Зе?1еде.,скttя съюз бе-
ше в. •Земеде.,ско възраждане•.

В на•rалото на 1927 r. се об·
разува Работи11ческа партия t<a·
то легална орrан11?аци,1 ка ра-
ботни•1еското двюке,rие, с<ьс eвoii
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Пътят на антиФаwисткия съю но журиапистит2 в &ъnrария
В стрсисша си да аапаа-гт веде в своя до?• на у."шца •Апрнсвоето господство монархо-фа лов» 11u11ше11 безп.1ате11 аперн-шисткнте правителства проявя гнв за гостите ся, в който, паредваха нэнлючигелен интерес ,,ъ,, с всички най-фннпи напнгкн ипечата II орrанизацните на np1) иеаета, имашс 11 лвкьср с злат- коректора - нито една r.•ana

фесиоааланге журналнсти. 4r,. 11и люспи. За произхода на ала- ппяа да остане ua местпэ сн-.
като от едпа страна те ПOЦ.:J1,fJ тото и ликьора свидстелствгваха я,алките напъни ца 1 ьобелсо-
жаха най-мранобеспнчеека ьеч- ,111оrоброй11ите синини с

·
авго- еите слугн в България J-1(', ,10?1;а

з., ра, аабраняваха и спираха ан road>н в кабинета на Танева: ха да спрат хода на 11с и-рцчес-тнфашисткнп печат, аатваряха
11 иабнваха смелите вароднн ii:yp
налистн И не ПОЭВОдЯ83Х3 ,

От ТЕНЮ СТОЯНОВ и обществени организации у 1-1я много печата преди 9 септеч
нас с големи въаможносги за вра 19 J.J година. Аптне аnстскн
още по-големи и сериозни про-
яви ц ван-разлнчннте облаетв
на животв.

Но бъраият ръст 11а Съюза на
журналисште в България си
има свои

СЛАБОСТИ И ггвшки.
Тсзн слабости произтичат преди
всичко от липсата на досгатъч-
110 високо квалифицирани, поли
тически нзлнгнатп \Я професu-
налпо опитни, журналисгичеснн
кадри, конго да се справят бър-
зо II правилнз с големите и
сложни аадачп, поставени за
осъществяване or новото врече.
Грижите за 1шд.1:11·а:1е о на нови
:?·ури1."!.-?С'Пt:""'С!:11 !:"др11 трябва
да станат постоянни. Заедно с
уредените до сега периодични
курсове II семинар по жур11nJ1И-
стика следва да се съэцаде и
институт HIIИ катедра по жур-

н аатиславявснн по дух, той не
нека да играе творчеспа, гра-
днвва роля н наполаува дадевп-
та ,,у свобода, за да се бори
срещу извоюваната с толкова
жергвн свобода за народа. Тази
роля на опоаициопнвя печат ,1у
отрежда онова иесто в исгорня-
та па българсння вестник. което
имат весгиицнге на българскатв
реакция в миналото.

Основателят на Отечественвя
фронт, мъдрият народен водач,
11 бтестящ пуб,,иЦl'ст Георги
ДUJ11wrpoв е ръководил в про-
дължение на дълги годннн най·
прогресивння печат у нас - пе-
=атъг на рвботннчеспвта клвса.
Иалязъл от средите 11а печатар·
скиге работmщи. той познава
всестранно вестпинарското дело,
В писиого си no Съюза на '")'Р·
нвлистиге от зо 'lali 1945 годи-
118 Георги Димитров яс110 и коп-
кретно посочва основните аадв-
чн 11а журналистите. Но уназа-
ннята, които е да., Георги Дн·
мнтров за правилното развитие
на българсння вестник след 9
септември не се изчерпват с
навестното "'У писмо от ЗО май
1945 година. Както ори радак-
тнрането и уреждането на •Ра-
ботннчееко дело», така II при ре-
дактиранего на ред друm ве-
стници Георги Димитров е да·
вал и дава прекрасни указания,
конто трябва да се знаят и ус-
воят от всеки прогресивен жур-
налнсг. Сгатииге, написани от
Георrн Днннтров са образец на
вестннкарска стил. Ясната и
коннретнп мисъл, иепонлагияв-
та логнка, простотата, достъп·

ГJIABEI! свкгвтАР 11.\ СЪЮЗ.\ !IA )1, \'PII.\JIИCТI ггв

сьалаването на истннсни евоёсд
ни прогресивни журнвлисличе- ,
ски орга11нзацн11, от дР)'Га стра·

11остта 11а езика, силата на ар·
rу??ентнте и увереностrа в пра-
вотата на своите убеждения са
1:ачества на пубmщнстn Георги
Д1111111тров, от конто трябва да

на, те :J:-rрзво ,,;ър;1::1:\з н сна),

I

р ьnс оtЪ·шРа:.,1шя и тат1 р·1р?·
чсн •\r::tcтe:r, 11езавнси1'11 ннфср·
)rационе1r, ;1:е.,т» печат н обръ-

/шаха особено вщг\rа1шс на раа-
решсш·:тс и r:онтролнра•ш от r.н't
if:)'PIIМНCТJtЧCCtat opraf111J'1111JH t{
HIOfЦH8TJIВII.

В ьnperar нnm1,1нocrr;1 на 11en·
эурn II оrро,111н rpeдcrчq эа npo·
паrанда, царените праsитс:?с rва
не ·чо;шt.:<а да съз,:tа.,?"- свой
офиц?t:1.1с11 пе•,ат с )JUcoп '111-
рn;к. Затrва те зnпаэиха я умс- I

..,о изпо,зуваха за t14.':rч1:r1 свои
/це:ш печата на от.tс.:шн re ,.аn11-

тапнсти н кantti'niшt"ти•recкн
11редпр11ятня, 1(01п11 11рн пос.1ед·
на С!\rетна не r.1110 че <'л?·;,.:?ха
trnnълвo на ,rротиl:iонr.родtШ'1 с
фашнстнп рс:nн,;и. по се лояга-
ха и тeXlm вдъхновители н opra-
lJJ•зnтopи.
ГОЛЕМИТЕ ВЕСТJ-IИКАРСКП

ПРЕДПРИЯТИЯ
•Преса•. начело с вед11Нобъл1·ар
Сl<НЯ ШОВИI/НСТ Данан., Крапчев.
•С ьединснн печатници•, наче.тrо
с Атаuас Дю1яuов н Стефан Та
не, •С.1ово• с прословутия ?,ра
1:oбec1rn1: и аптнболшевиш1а1
агитатор щабс-капита11 Копей·
1шн - Тодор Ко:нухаров, както
н предприятията на Петър Ата·
пасов, Драrоши11оu-Купенков,
Панайот Стайчев II др. бя?
11ай·тес110 свързани с Двореца,
с царс?:нте фашвсt?:к правнте.1·
ства, с Palixa на Хнтлера и дру
tиre фашнстн11, антксъuетскв.
антислnвянскн и антиде-'rокра·
тнч1111 пропага11даторс1а1 11 разуз
11аваrсл11н це11трал11 във и вън
от страната.

Да11а11л Крапчев, Атанас Дамя
11ов. Стсфn.1 Танев, Тодор Ко·
жухаров, Ив. Драrошннов, П.

f
танасоо н с11е фактн•1ес1:11 дьр-

жаха в своите ръце l\rонопола за
здаван?rо, реnакщрането и
азпростра11еннето на вестници·

те. Те взе)tахn инициатива и
чрез властта у1rnщожаваха все-
1\И нояопоявн„'1 се работннч.ескн,
прогресивен н демократичен
всст11ю,. Особено яростни бяха
те ср?щv 1,омунистичес1шя пе-
Чё:IТ. Cn,ro по тrхно б_лаговоле- жепrе и не искаше да эя.щи-тава
шrе ,,ошсха да се създават и из иятереснте HR проФесионалните
дпmr 1inвн ж_vр11алнсти,1ес?:н 1:а журналисти. Сам Длиа11л Крап-
дри. L'nvжество tСтрс11а!), се кон чеn, издател na в. •ЗораJ>, член:,.·

f тро.111рашс от тях. Те поцнуп- uаше в Друществото на столич·
ваха н ?<ору,шнраха будкаджии Ш<те журналисти и проосж.,ашс
те II пестнннопродавцнте. ве.-· в пеrо своята политю:а. 13 ръ?<о

ннnарс1:нте r<апиталисти бЯхn RИ водството на С'Ьщот-о ;rру.-кес100
наrи еднюrн в щ,овсждането на се намираха жypнamtcrn. като

Александър Дя?;оs11'1, известенфашистката, rрабнтелс?:а. мрако шпицкомандnжl!я, d>ашнсt н ре·
бrc1mчecr:a. п?отивоб,.лгарска и а1:цнонер, които работеха за а1;·
nротнnо11ародна. nол-итю:а. В ТО· тивнзнраnето на орrанн:ш.цията
ua ""ОТ11ошеш1е !\1ежду тях не съ- по ,пътя на фашизма я прсчехr.
ществуваха особени разноrла· на все?;н ош,т за демократ,rчна
сня. Л?:о се водеше борба, то тя оронва от страна на >1а.1щн11атn
се зо.hлючавnше в това, ттой no- честнц нароции журнаmrстк, t:а-
ве•,е печалби. поднупн. pe1tлa?m. то Стойве Кръстев, Ввсид Па·
в;тня11не н облаги да получи за· вуоцжнев 11 др.
ради перната сн н предаииа Подобно бе пмо:кеннсто II о
сл,·жба на царя. фашнз>1а II Хи· Съюза na nрофеснонали11тс про-
r..,ера. И най·i\1ал1шта опасност. вюшиа...'Jнн л.:урнатtсm, в чието
1;оптn застрашаваше печалбите ръководство Нtраеше голяма
ПА бът-арсннrс Хърстов1tя. ги роля извест1п.1ят тръбач на вели ХJ1дожествения111 11лакаm по с.луца,i сто1од11шн11ната
обедпняоашс в едно. Така става ?:обълrарс?:ня шовннизм1 н фа- българс,щл вестнtш ti 0111е11ес111ве11офрон111овс1тл 11е„ат
шс, 1;оrато се повдигаше въпрос шизмt Иван Волний. Ясно е. че

пна народният автиф!Щ1нст1ш пс н.. Средно до 1:рая на 1944 г,
за цената на вестниците, за це· самата същносr Ra ?нурналис;11· чат, вачедо на ,.ойто стоеше ne- двсв11ият тираi1: на оф печатяата на хартията. за увсJ1Н•1ава- чес1:нте орга1111зацю1 ;g::оляв:· чатът на славната БРП(к). Много въз.ruзашс на 770,000 е?:з. Тозиtic заптtтитс на журнаппстите я u1истките режн1'rи не -

годишният боеви опиr на бьл-
рабопmците II пр. шс дорн да се говори за защита rарс,шя ?:омуннстнчес,ш печат тираж се увет,чавашс постоя11·

Като отнеха свободата н пра· 11а професиоиалните интереси
бе иашнро?:о използуван в неле· но. Из1rnннаха 11 деся11ш дру·

nото на 11арода да говори и да на :,:урналистнте. В същото вре-
га.,11ата работа. Под 01ъдрнте yi:a ги народни •ед!tнчШ<ци профс-н:uа свой печат. фашистките ме 8 тези журяалllстнчес,:н ор- заш?я па 11арод1111я водач н бпс- сноuапни вес;ннцн н с?нса1mя,правителства дадоха пъ1111а сво- rаннзацнн н в рсданцните на Ф•

Дбода на официозния фашнсr?:н шнстките вестници се създава· стящ пубJJНцнст Георr11 ю1н· печатни органи на разрасtана·
н част110-1:nmпалист11•1еск11 пе· ха н поддържаха вснч1ш yr.?o- трон аитнфашнст1:ата нре;ан??:· ;.':,t,?,?зас:К??щурни н дpyrn ор·

чат да псе хвалебстве1rn песни вnя за корумпирането II дс>?ора· на мощен аr11татор н ор а ·

за фаш11зма. да .,ъ:кс наА-безпо лнзнра11ето нв ;i;ypнa.rucтnтe, зn тор на трудещите се от цядата КОМИТЕТЬТ НА ЖУРНА-
щадно народа, да ?:лсвет11 н ху· развиването 11а способяостrа да страна. С огромна 111обов наро- ЛИСТИТЕI\ПРИ НК НА ОФ
лн нвродното ант11фаш11стно двв се 111,же безrра1mч110. да се до- дьт четеше нелеrмпнте броеве разви активна дейност по opra·
:кси?tс II братс,.ия Съвстс1ш съ· посю1чн и предателствува, да се на •Работ11нчес1:n дело», •Hapn· низнра?rе пe'lllтa:
103. ;щ забл:v;nnnва и отнлонява продава ж,•опnлнстнческата с,.- ден въсташ11:», «Патриот? и ред 1. Изработено бе и представс·
шноn?ште народни маси от пра· вест п журналнст11чсс1:Qто nepn друrн 11нзов11 всстннцн, но11то нз Ito за одобре1rnе от 1\11111кстер-
вн.,ння път на 11сприоmрю1ата

I

за паница леща. Точно порад11 JJНзaxn през вре,,е 1<а 11емсното сння съвет предложение за спи·

бооба за хляб и свобода. това през фашнст?:нте рс?аr?ш иго. С затаен д,,х бълrарс1:нят ра11е 11а фnrш1стю1тс вестници.
Полоа:еннето на профссuо11ал

I

болш1111ството от профес11онал1ш народ и бълrарс,штс 1шродн11 Част1101<аокталисn?че?1:ият UC·

Jштс а:урна.'lнстн бе плачевно. те журналнс-rн бяха иэrJбнлн Ж)'рнnлист11 с.11)·111аха боевите чат изчезна. Останаха вестни-

Докато "нздате.11,тс трупаха мнлн чувството сн на отговорност статии, предава1m по радио

I

ците 118 ноонrе по,'Ulтнчеснll "
001111 печо.,бll. а главните рсдак- пред отечеството ек и народа. •Хрнсто Ботев•. Журпа1111стнтс· обществени орrа1111зацнн.
тори 11 една ,шл1,а ел11тна ч:?ст Те се бяха прода11н напълно. ?а аlfтифаШl-fСТН се Y'lcxa и от пе· 2. Заnзетитс вествннарс1ш

Iот жypllanllCTlfТC получаваха ro· 11ай-rо11с:11итс врагове па дьр,?:?- чата на Съвстсшт съюз. ?iстп· 11рсдпр11яп1я се peopra1rnз11paxa.
!le?tн зап.,атн 11 бяха обсипnnпн оnта Юf. Известпи са нan-б.,11Jn,1 наrа и правдата все по-лр!.О It 1!:ва1:уиранитс печатарснн 1ш1w11-1
с под?:упн II об.,аrн. ос11ов11ата те връз1:н на сътрудниц111·е па

/

по-яр?:о блясqаха. К,еветите 11а 1111 се върнаха н посrавнха в
часr от професноnо,,ннте ;?:урна h-ропчсвцн н тапеаци с 1·ерма11· фашнс1:ия печат с? разобпи•шnа дпиже1mе. I<ъ:n предпрнятняrа
.,нстн 1 ы,сшс O ,шзерня. В пе· сtштс и дР)'ГII фашистки р ,зу:1· ха. Това бе ;hс?:тона, )'Лорнта и а:урналнстите орrаннзираха снн-
рнода \936--1942 rод1111а в ro.,c· 11оnатс.1ш1 це11трn.1и. 11et'no1ia ?орба за пстнна II дн?:а.111н, napmi11m н други ор-
:\t11тс сто7111,1ш1 р?;1.n?:ции и,1а111с Пре3 1944 годиш,, когатn не прrшдп. . rанизnцнн. Съзцадоха се работ-
рnпортr?:ш с ,tссечю1 эап..,nтн от нзбсifпrият 1:рах на хитпсрн1:?ш в процеса на тпл борба 1r 1,а- ш?чсс?:в столове.
6()П -12on .,спа. 3 ре.,а??тори с бе лсе11 11 зn сn,1н1'е хи r1,?r,?trтn. то част от нея поез 1943 rод.1111а 3. Постави се я изDест11ост н
2000.:?:;оо .,ева. А 11зпест110 е. r,ав1шят pcдah-rop 11n u.•) тnо• в Соф11я се съца?е орrг.11нз11ра р??предс,?ннсто на
че r.,nnш, реда?:тори. нnто Сте· Стефан Тансо пред сдн? •'h6Da KOi\lИTET РЛ ЖУРJJЛ."И· 11а.1ич11аr? rocr,nш•pc"q хартна
фан Ta11cn. в n1111я rод11111• по.1у· шrе 1111 с,тvтс11нтс ?11 " •·?н.-а111Р·

СТИТЕ ЛPII ОТ<>ЕСТВЕ- в страната. Взеха се >1гр1<11 зu
•iarnц oфш\HQ!IIIO по 30.000 пn. 1111 сътруд11нци 11n11·циии,ш,1 по- IIИЯ ФРОНТ. уnе.111чавu11е nроиззодството 11

)rec"'l11n зnп.,атn. не:швнси'fо (')Т lfCl{R те дn nродь.'1жат ц ан нn- .l,остnпката на хартия.
тоnз. Чt' 38 всянn стnтия и;п1 пред nрестъпнnта си деfшщ"'t·

в1 H?ronATa дейност се зuс11.111 5. Съ1цеств?·вnщ1rт2 фnш11ст1ш
rпе,,rн1,118 кonecnollдenuня те по ус.'1)-га нn нацнсткте, ,шm ?nnв1 през 1944 rоднна. През .lnl.)'C'I ;куриn.1истнчесf\?1 срrn1ш:зnцин

errнo· същатn rоди11а о Ко,штета 1,з се разrурихn, r:nтo Кt:':'Штет-1:т
:,чч:1nn\:"I от1tt.,11н xo11opnn11, П'hТ· nред.vпреднт .. .

ОФ ,,.. ·,,,·.,·р11а.111стнте прн ОФ на· I
11,1 11 z.,icюm, ;1nn ь.'f'11tте.11ш в?,- - . Ннной да не сн 1JP ,в?• нлю· а:ур11n.111ст11тс при Р."ЯЗО\1. ,,
".,."-.;'?"'("flt?. [1О;r'1nьцн и но :1нн. че norpo?11tт нn r 'f1"!t\tпH1 ;1:?·р11а.111стн пр?:tстnnнте:ш на t':"Ър!1111 r!·1il-111n1c1щ, •шст--·а на·

1

,. ......... [1f"?1Jn .. "n"11tC "" ri?t11J1"1 тn· '''" ,,nшr ;JJ\ r-ттnси ня.:о? от нnr-. пс11ч1ш nф 11r.р·1:н :1зс;1110 с вз- ?!):)Plf ·?р, ,. q (•ри.:
\;??чr;?,?1

:н, Стсфnн Танев. r.,nncn Р"':r:н,- Нне с,,е :шr,у?енн без г,·р.,1:\Н вестс11 бp:>it 11?a?nнc1пt:t Uщ ? ност •?•:р11 Ht'Тlt,

top на вссшн?: •Утро•, да обза· c1tara победа. От директора до орсдн това се uодrотп,r 113;з.ав:1· •111ст ст i:01110 бяха 11зпрnвсuн

\lог.1п да 11отъпr11 в rрпжлте на
тогава111п11я за,нореR 11 ;ребРR Pr·
пафе,ш ЖIIПОТ, )а RП.111'1 7Рl'ПЛТе,
IIIIЗl:П n ТЪ\IПJI )ЮКЯПЧРТа па Ra-
lllllТP npa1riп..1а 11:111r1Н1\! 6.1япове-
тr па тяхппn> ;,;епл. r..,японР. х,ш-
то ra ,·р 1впа,п.111 от 11пm?.1кптР на
1·та11:1 и Hf'rnнnтн r;pnrяn: бnх,1е
.111 чnr.ш ы пnчунrтвум\/Р nя.ы-
та за 1ра на роб,·кпя ны11·х. rpPI
,?n1iтn f)()tn\f r т1.\Сnnт1• Яf'ЬРiК"Рrтко
r 11ар11.1а вn.1ята па заптпетn' !ко
r.11,\lr \IOI" ш ,а r.111жи\! npP1 nчпте
,·п 11ъ.111а:а кarvrnna и.1 тor1вam-
nrrя тtч·rк. ,prfJPн. 11Р:1Прn,·nртrп.
.111111r11 от 1p11nnn rт11\/).111 жинnr.
1',1\10 R таг.ъп t'.ryч:tй r11в:чl" \Снr.нr
1;а nl(rfrnч nn нн·rпrн1,· rn11 R.JOЖt'·
llilT<I l"Hfll)ГJfЯ. l'IJl'ffill:tTrfтp r1pr1Jl\rJ,
ПГ1Р:t:nп11пптР rJ IТТПТi1П11Я'. ПРl'ЪКJ))"-

. mпчата П1).1я. Hfl,·r;,rn:1mnя r,nт,··
1,·н?пv Ril тоя ?, р,н п? пм:.-щ

I

·"1rm J;,1rнJ1nR. Cif\ff) тnг.1иа fin, \Ir>

\ftjГ,111 Н\ Rlf tn\f ЛF',lПIJПl"Til R,1 fi1,,1-

l

1·,1f\•"l:Пre I! \ОRПП i;.11,·,1. П-'IПIПЗ IП
flpt1J1 t•rJi, mP,tRm нu Сhю ш 11а ж-?·рнц.ип 11111111r Тр. Д.обрпс?1ав- ,.,, R II? i·тrнr11 •a п.1 nnб.·rпnтn.

ски открива из.1ожба111а „100 zoduнu 6?.,zap,t<u печат" Ka1aCQ1



100 ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИК
1846-1946

...

В ШИЯТ ВЕСТНИК ПРЕДИ ОСВО&ОЖАЕИИЕТО

?.,...,... , ...•

,Ll,Yl!ABCliЫII
r.>A::!AA.111!:U, .IDHIIA??IIL1 :11 8.1!.:S:А::1:ПЫ

В'ВСТНИКЪ.
- 7 ..._:.___ .. _ - . .._..::: I?·:·.·.?";'; .·.:::-Е:.:..:: 7.::,::-:-;:?:.;.• :Е:.. .. ·- ..- ·-·- -·--- ;__.;,,__ ..--- .. -···. ,..... ?...- ......,- ..

l'O.tfJlll.f,. •.v•,..,.,....... ,. ............& ,,.. .. &l6flh 1. .....'и----·· п ?
?ftш??гтс в о в о д А?;g?i.I?
-- .. -=::;::._ • ._.._ ...::::..-;;---- - -?-

в·ttТОИК'Ь ПОJИТU'IЕi:КИ И КННЖfВВН-.
-·

1/.t#.U,;I. ,...... ,.........,.....,.. ,.,,.......? - ... нт..,.....

тази кnаса произхождат и осно-
ватеr.ите на нашия периодичен
печат - Нонстантин Фотинов 11

А· Р Иван Богервв,
От тогава до освобождение10,

българският периодичен печат no
nучи еравнитвпнв широко разви·
гие, чаито в страната, така и вън
or нея. На пубnицистична и жур-
на??rтична дейност преди ссвь-
б?ж.ението посветиха своите ги-
nи 1< знания всички ?счти ПО·
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върху читателя. Toii пулсира с ше ограпвчени сфери за дcii· Т11я веешицн се предаваха оттрескавия темп 11а времето, ор- ствяе. Печатната бе в ръцете на рька в рька. Криеха се по гре-rаиизира политическото съава- врага А нелегалната преса бе днте па таваните, ?,ежду тухли-ане, осветлява бързо мевяващн- цодложеиа па такова жестоно те на бсдшrrс неаамасапа при-те се фаr:тн в светлината на чо- преследване, че само чрез геро- стройки, ?...од 1;срс:1.1идцте, в дуп-вешкото светорааёиране, аапъя ическнтв )'СИЛИЯ на пай-предан-
J

киге - всякъде, нъдето врагътва неотеилвяата човешка жаж- ните синове на рnботничссRаrА ,
11с би ъrоrъл да rn открие и за-да за анання с най-нови, и до- класа можаха да се постигнат : едно с тях ?'\ увищошп и тях-ри още пспровереШI напълно

I

8 _ е т I пия храпител.сведения, и се превръща в та· г нива Р зу • атн, 1<а,:витосш,с г,,

I

Нелегалната преса беше жв-анаем о- епохата след: ептем-кааа духоьва хранё, без каква-
1923 9 вия сок па съпрстнвнтелвогото съанателвияг граждацив не сри година, до севгември, дввжсвне. От едни пенп ред чн,10:к? ;i,a живее, гъй както не мо

когато народът взе властта 8 ръ
j тателнте уанавnха много повече почват да излизат и други перно-же да живее бс3 х.r.яба и без цете си.
върху истнвсното положение на лични издания, като: <Мировъзре·въздуха. С какъв труд н какви нолссал.

J

вещата отнолкото от всичките ннеь на Иван Добревски (1850 r.),t10 а1;0 това е верuо за легал- in, усилия ?а чсвешкетв воля се ежедневници на реакцнопната сБъ.,rарски книжнпиь на Дн?,. Муиня всекидневен и перноднчен оргавнэираха нелегалввте пе- преса, Тя съобщаваше за. изби· тев (1859 r.), издавано в Цариград.печат, колк- е то по-верно за це- чатннци! Qт,ipJin, на едно мяс- титс цародин синове, протести- сБратск11 труд? - ивпанне на нос-гата, който - през вреяе на фа- то, те навикваха на друrо място раше против убийствата, безчпц ковскнте българи 11 np.• като ао.нисшата д1шта1ура - по неле- R лреднзвннваха най-големи гри ствата н проиаволпте на фапmс- освобожлението се наброяват да и.ален път трябваше да стигне дu жн н безпо?:ойства на Фа11ГИст- тите, взимаше под аанрнаа пре- 80й нэлиэалн къи периодични нзда- уве.,нчават общата ку,,тура н б.,а•ръцете ·,ta читателя. Това беше кнте правнтелства и полице .
следваннтв и беааащятня евреи, """· rосъстояннеrо на народа .

път героичен; път аааян от кръв СБИ власти. плейиеше родоотстъпнвцяте в Освоёожденнего на България • Органнзиравето и нэааванете 13та ка кай-добрите вародни СИ· Но за това пък с каква жад- предателите, вдъхновяваше бор- i878 година отпрнщн народните сн тези иадання е в ръцете на високонове; път рискован и пъден с ност народът простираше ръце ците, направляваше съпротивата лн и в цялата страна закипя грес ква.1нф11ц11ра1111 и оёразованн редак-гояявн сяаспоств. към ' продукцнята на ТИЯ печат- 118 патриотите. кав живот за органнзиране н стро- тори и техннте сътруднощ11. Въ•Товп, обаче, беше ед?шствеl.ШЯ пици! Истор11Ята на нелегалното А канва 1<олосалиа роля изи· еа: на и.,ал.ата държвsа, за прео- прек11 rо11ямота .,юбов на бъ.,rарн·път, no I<Oiho nролетарс1<ата сРаботmrчес1<0 дело•, орган 11а граха безчислените поз1111я и въз аоляване закъснялото рs,онтне и• на към пер1юаи•1ю1те ,1здан11я, об·класа и нсiшите СЪЮ3ШIЦИ в бор Работ1D1ческата партия (1<омуии- ва,шя I<ЪМ бъмарсI<Ия народ, - нашия народ. В това •1ю1е на о6щ щата материална нзостана11ост набата сц проrив фаlШ!зма, реак- сти), е история на не еди11 ве· към армията, 1<ъм всички труде· поде,., в търсене и с?,здаване на иаш11я народ, не "У дава въз"ОЖ·цвята н двореца освет11Яваха ?,а. mtI< подвиг, извърше11 в из1<лю· щи се от градовете и селата? държавните фор""· 11нстнтути н ност1t за по-щедра подкрепа 11dснте по полит11чсс1{ото nоложс· чителио сурови, нечовешки усло. Огромна е историчес1<ата роля >?еµопрнятия, r:срнод11чю1?т печат, периодичния печат и зsтова от.?е.1·ние вън.1tа и вътре в страната. вил. на не.легалната преса У нас 8 чрез своите десетки нэ.11.ания в.111 ннте нз.1.ання не винаги са 10,а?,нСа?10 'по тоан uът, чрез нелс- Печатшщпте се от,;риваха, ор- борбата срещу вси•11<и народни своя ценен нр11нос а обшонароднн· дъ•.готраен живот II тяхното съще·rалииn печат, беше възложио да га,шаатори " теХИ1111,Н падаха по- потисmщи и узурпатори. И тая те усилия. И ако пашнят народ ствуванне до го.,яма степен сесе pear11pa срещу страшната ОТ· валени от полицейските 1<уршу· роля тепърва ще бъде npaBIIЛ· достигна за къс ксторнческн ne· •1ъ.,жн на ,шч1t1tте жертви и б.,а.ров.1, 11отоц?пе от лъжи II без·
риод завидно развнтне, това до го· городнн а>?бнцни на издателите им.срашш ?;левети, · доliоси и Фал·
.,я.ча степен се дължи и и• nерно с вре"е, тезн редактори са схвана·шив11 сведепия, 1<оито реакцнон,
дичю,я печат. ЛII, че трябва да има една о6щавия печат бълваше все1<нд11евио

В по-ново време. nер11одичната орrаннзац1tя. която. заедно със за·срещу' СъветсI<И11 съюз, срещу книжнина у нас азима широки раз· щит• ку,,туринте ннтеuесн на пе·честните патрноru, срещу всич·
мер11, имаие стотици издания, за· риоднчння печат, да вк.,ючн защн.ко борческо и доблест110 в на·
стъпващи почти всички к.,онове на тата и на някои свои професнона.,.шата страна.
нашн11 общестаен. кумуреи и сто-

11н интереси. Така се стигна доI,1 3 В Ь С Т Н И К Ъ. И 11е са>!о в нашата страна. пански жиsот. За значението 11 ?бразуването в 1927 r. на Съюза, напея.къде no света, където ре-- нуждите, конто 3Э.:tоw.,ява тоои на техническия н стопански печат?Второто загАав11е на „Б1,.лzарс1ш ореА" - ..БъАzарс?щ а1<цията и фаш11з?1а отнеха за·
печат може да се съди от обстоя· а napa.ie.,иo с неrо и Сдружениет,,

народен 113вестнин"
11_1_ 1;онните възмо:кносru за аащита тмството, че пр?з 1937 r., пример· на перноднчн11я печат. хо11то през

'tелеrрафъ» (IS25-1834) 11.111 cOre· шческ11 въnрос11 пред 11аш11я
и борба на трудещите се, бор·

но, ние сме нма.,н къ?, 750 пери· 1937 r. се с.1яха "съзl!а.tоха Съю·
с1веные эа111н.·1ш», i1a румъ11ск11, род. Той се занимава г,1ав11u°.сr?e: я пе

о•11ч1111 нз•аю,я. Разбира се. не за на техническия н периодичен
rръцкн It дор11 на турсн11 «Такъм в1шщ1 ну.пур1111 въ11рос•1, с ., Р цитс използуваха нелегални ·

.... """ Вакы1> сrщсuаш, 11овечето нт ск1111 еэ11к, където с от•?ая1111я с11 чат, като мощно оръжие в бор·
всички издания са нrра.,н б.1аrо· печат в България, коГ.то от 1939 r.чужде,ши: 11ур11зъм 11рав11 •10вече пакост, стра бата срещу хитлеристите.
таорна 11 11роrреснвив рол?. Ед,., се преименува в Съюз на пернv'Издаването '"' български вест- хува се от руското езиково влшr·

Кой не си спо1111я с ужас за част от т11? е служила на анти· днчння печат в Бъ.1rар11я. От 1928 r.
11нк слм J1Beroa,1ш11u го съществу· он,е, събнра llapoдllo тоорчес '."0 "

бо по освете!IИ, разучена н раакрв· н н антнна е ·,а
ван:,е на фоти?юоо,о «Л?llбосло· пак це11тµале11 dъ11рос !Ja не, о е онова вре>tе, когато из.11rзаха та- ми, но вес-,m11:ът не llnдaшe, Р научни, на реакцнои н • нашият период. печат е ч.1 н ,.. - од• е·, б ьлrа1,ската търrов11я. юша вестmщи, 1:ато «Зора».1 ческото слово не у?шраше II Оор та в цялата й шир. ро;11111 иден и 11е.?н. особено през Международната фе;херацня 11а

••е• е факт, кullтo дооре 11 1 , •
в ЕДИН h\AJIЪK ПЕРИОД ТОЙ у С ·оито б ла· ваше все повече В деня, 1<оrато •1ествува•1е сто- 11ериода 1923 до септе.11врн 1944 r„ т•.•ннч. и период. печат. със ce?:t·

тава, че наш11ят пер11uд11че11 rre•iaтJOБA'IE СЕ ЗАtlИМАВА 11 С ПО· с тро•, • дово• и пр,, " 1ата продъ ,а
?.,ме е иожал да обrър11е u11.1остно

Л ИТИ ЧЕСКИ ВЪПРОСИ, JIИI<OЙ чссте11 патр11от не може- н повече дз се разпалва. Невн· rодишшшата от създ.аваt1ето ва когато фашнэмът в ,ужбина и У .,ище 8 Пар11ж, а 110 оеruение на1секиднео1111те нужд11 11

110 всика вероятlfост под о.1ии1111ето ше да хваща в ръцете си без дt1•rи ръце поео?аха скъпите връз първия бълrарс1<и вестник, !Die нас успя да вземе вре"енио нцмо- тази федерац11я в Софня се откри
CTOIIAHCIOHI:. ПPO!;JIEh\И НА

на бащата 11а нзшатз nо.111п1•1еска отвраще,mе н дълбо1<а поr11уса.,ки с нелегална литература н rи не ?1ожеn1 да не пре;;,,о,mм СМП· щне. Най-тежък беше периода, първата на Ба.,каннте Х Межд)'·
НАШАТА ЗАРАЖДАЩА СЕ журнат,стика 1'аковск11. След като тн11 блата на реакцията раали· пренасяха от 1<ъща в ttъща, от реио глави пред ве.m1<nте труже през втората световна война, кога· народна бнб.,нотека на техннче·

ТЪРI-ОВИ}I. Paкonc"1t е нз•а., своJtте вестt11щи
б б I перото "оито писаха вн •tн

11 е n юбо " "' ваха сrрашна смрад наоколо. Те село в село1 or 1:ш::и а в 1:omt а. пици 1а , "' то всяка научна и 11ро1·ресн з .. - сюtя н rтерно.а.нчен печат.
Пер110J1ич1101u с1111са 11

?ое•,е ? «Бъпrарска дневн,ща, (1857) и
дна ат,1осфе В горех• 11 бпещяха всред със собстсената си кръв нашата съл, всяко издание. ратуващо за Понастояще.,1 съюза обединява

с„овне•, се е за11нмаоало п «Дунавскll .,е.беА• ( 1860), където тровеха нашата ро . · тях •• ,ку.нур1111, ф11110.,011,ческ11 н нето·
се оrr·ьл•ш прот11в Църков1111и оъ· ра и раалагаха nшадите души. т,,МНИJI м-рак 11n фаш11ст1tата ДИI< най-нова исторяя и преа трън..,и- свобода. мир и nрнятелскн връзкн къ.11 400 11ерноднчнн издания и

рическн въ11рос11, а •ест1111кът ""
11рос 11 11остав11 ч11сто nол11т11чесю1· Като стоrлвва зоmя тая зловои- татура свем11те слова на Ста· вия път 11а борбата - в иеле- между народите, беше прес.,е !· тяхннте редакторн. За съжа.,енне,

Боrоров идва да обrБърне. съвре? те зада•111 на нашии народ Боrоров ira преса със1:аше, заблу?кдавn- лин, на Георги ДJrntнтров и поЮ1.т гални условия, в иепреставеn
I

аано и сrшраноt а редакторите му към деliuнте на перноанчн11я ntчa r
ашсто с11. Всъщност oropon мат(

тр ьrв,·1 за Влашко, кьдето става ре·
Т ... врага· успяха w... взве- н н •н осъж

ssipвaл 8 го:1ем.11я успех 11а де.1нrо
дактор r1рез 1867 r. ,ia в. сНарод- ше, убиваше. Нейните гаври и бюро 1ra партията. ant се разо· 'n с - ""° арестуван11, юперниран •• -

не всякога се е отдава.,о нужднотосн - без средства, да?еч от Бъ.1·
11ост, opr:i11 11а Тай1111л Це1пра.1ен предателства с н.арод1mте югrе· б,m•,аваха лъжите 38 Червената дат народа mt до върховете на даин. С л.я.,ото на 9. IX. 1944 r„

вн11ма1111е. 1111то и,1 е оказаано ня·,арн? - в Лайnц11r, той 11р113наоа
Бъог?рск11 ком11тет{тоз11 ТЦБI( ня· реси нямаха предял. Нсiiната армия и съветските народ11; да- 9 септсмврн, където го огря- оба•rе, и за пер11од11•1иня печат се каква с11еuна.,иа подкрепа и.,н прн·

в аотобноrраф11ята си, •1е това, •ое·
ма ·,шщо общо с БРЦК "" Левски продажност беше нещо чудовищ- ваха се дире1-.-тнв11 на борците, ха лъчите на свободата и къде· създадоха необходимите ус.,овия внлеrня. Изграждането на тяхната

то стори., с «Бъдrарск11 орел•, е
I" Каравепоо). Изоес1110 е, ?е ТЦБК

,,о и невероятно. увличаха се ? борчески признвн то, вед??аж аа винагя, бе поста·
за прави.,но и всестраю,о развнтне. е дя ,о на самнтс ре•

еАнн отп: с ••• От ?шнжната ne-
беаuе l'lовсче румъ11ска поръчка и ?

ф шистката дик орrанизаuня ?б ече·ил от даскз· р O с•tсл·,,те подкрепяха се духове· веи 1<ръст на а -
Израстнаха редица нови прекраснн 'а"тори. През 1913 г. нз.,езе един

?апба и що ях en
.

··
Л tie получ1t благос.11001,ята 11а аков- Канво можеше да противоп -

,
11 • ·

.. n.,уването можах да от11да в
it-I ски От него се роди идеята за ripe- стави срещу всич1;0 товэ peso- те на слабите и се чертаеха пер татура. период.нчнн издания с по.,итиче:скн. закон за nериоличння net1aт, обаче.:;??"-;,?;"?=:?с?: о::?:??.:· ??"?:? :?::?:?"?;.?::с?:;,л?ар::.: су?:.?:,::
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rото нэ.11.адох тр1t броя no име
Каиво е б,1,,о държането 11а Богороо

ат нt може
"

още периодичният печ
тер и то,i стон яалрн.,ожеи. Hero·

сБъ.,rарскн орел». no BCll'tKII тез11 въnрос11. се •11жда,
•

широк•• раз:wе·
Чужд на всякаква 11о.11,т,?•,еска

• той ка,о редактор не сnоде.1я.1
, • д? вземе онн• ·

n I вото изменение и доnъ.,ненне е на·идея, тoii още 11а втор11я брои сме·
,ч,ос.•11т11ката 11а ТЦКБ " дори nроя· -" (Продължение от 4-та стр) бъ.11•аl)(·к11я жпяот. 1011 .,шш.е.яа- рн, конто иу се осигуряват т

.•ожнтелно. По иннцнатнаа на сЪЮ·
с11 да "

0 юш,u необхо,шмо ?а eв1,u11.,,.t1<11-,
р ж "

wя заглавието 11а вестника ,
в11.1 враждеб11ост, макар II да бнл

'J' с п n1ю,1·1„1жаяа я 111i? r ;u>yr бъ.,raJ)ПII. а111:о по-' днешните благоприятни 110.,нтнче·
за е създадена кооnерацн• <Перио·

не бн турската в.,аст да го npe·
редактор"" <Народ11ост». Това ста- те 11арод11, не е 1·рц11 я. ?;uято щ жпна.111.-тн?:.1 .

зпфов, който се 110.щпrв? п.ги Ве· ски обстоятелстаа. това се дължи
днчен нечат•, която обс.п•жва сто'

с,1едва щом се 11ар11•1а «Оре.,. 11 го
,,ало 11р11ч1111а да 61,де отстра11с11 l'O запази. По-пц1•;?щ111 п това ur· ,1ва броя (153 п 15,1). Тя ?аяър- •., 3 З 3 • оито

т Затова
11 а

б G .1сша1111н. п.111 Jn .. п.ш . отчасти на преустро11ствата. к
ланските интереси на периодични·

смет11е като руски ar:11 . от редакцнnта. Затова в бр. 11
IIUUJCll!IC са Ба.11<ан,·1аrте 1шро.1п шва с мпсыта, •re IJ 11.10 твъщс

С Т!'РОН харах сrават в неговия личен и идеомrн·
вторият и третият бро1t носят за-

сНарод11nст> е напе,1атошо едно
б б11 а1ш конто ва,::111J н;?'lf'.to ua U·1,.11·зр1·,;;1т,? ЖП) ,1'с1т1ште от .1J1tTe()a -

те нз..1..зння, като зacer-t rн снаб.з.я·
r•ав11ето «БъАrарскн народе11 вест·

«Важно известие•, от което 11ауча· - <"ЪР 11• М,РUП 11 •· 1' ·

. f'•равr?ов по•пщ·ва? с пыно- чек съствв. така н поради трул.но-
„

Б Б m ки 113n0;11 111,ат , поя па.,ш·тп?;а 8 онзп 1ю11rнт д:, <'TOIi тrр '" · А '· •
ва с хартия. Освен това, съюзът

нitк•. Въnрек11 това. оrоров е
ваме, че отстра11ява11ето на • oropoo са х1ш1·тп11 . ,, •

то r11 пчr.. Дonпri.rr п статии от ст11те • снабдяването с ?артня.
ч.,енува и • Камарата на народната

ИМАЛ ВСИЧКИТЕ КАЧ?СТВА ста11а.10 порад11 това, че то11 «Про· собствrна uпоршr " ,·? c110-0Gpa- чonci: «110 тu.11.,ша пст1111110-11росвr·
х р ?:тср пш са ост·1 конто • наА·скоро вреие иа.1явамеJ!A ЕДИН КУЛТУРЕН l'ЕДАК· Тllвопроrрамата на оест,шка, nо•111•1зооанн от T\Pl!IITC» С.1е.(01.1атс.1110, тrн. 1.о:11:ото 111·111111·1<11 tllll на своя пo.тnтll'lrrr.п а 3 · ••

ку.пура. гдето заедно с nуб.1нци·1 ОР; да 11аnада " осъжда 11арод1111те ""
U!IШ" uc би 1·врс,•11.10 Ila <'Вролсоi- 11арщ . Т1>ета1·а rтат11п с IIO\lrr·тe- вr1111 11сuодп1н·ашr. п.ш са нодnи· се да бъдат nреодмянн.

ст11те образуват с.,мосrоАиз секuнА,б б rарскта грама· ц 11град 110 цър· u '' - са?ш с 6?011 от 1·.1rщ11те п?mнпа- За разn11ка от ежеп.11еання вест·
nоз1tава., до ре ъл

6 представ11Тс,111 0 ар • r•·uтc наро•и а1<0 11р1· 10,·тав11т па ua в J 55 611ofi п п111·11 заl'.130ППО:
Новата полнтическа о(lстановка

т?tка. макар и с архаи,1сt1 сз11к, 1t.1

I

ковt11fя въпрос; а тъи съшо и на ."' ;\ · : . " .не .71'-пrо . .Ч .С. (.1юl'il\П СтоПttев). ник. К(')ЙТО даеа краткотрайна едно·Jаnоз11ат отлично с родната с11 reo- .,и•111ости на •rорба11ж1111 и пр.,. Ба.11Ц111r1шru на11щ?1, , в11бо,1а (а\111 «'Гпщнл (1 е.1авя11е .
I S S SS V S Х Други ста дневна 11нформаt1нw 3" събитията, и свободата, която о. ф. маст оси·графня - дор11 и днес no з11?1111я в ТОВА Е ЕДИНСТВЕНИЯ ОПИ?/ .1а ,·е pa3n.р?вят с

1.

!·1щ11я В топа C.1r.( т1r1Т '!"DU ,·т;1т11п в съшпя Л., z. ., ., • •
,:??. бъ 11·ар1·1шn ко11то обикновено хр?но.,оrнческн rурява за печата. безспорно. се от·таз11 насока може да ко11кур11ра НА БОГОРОВ ДА ВЗЕМЕ ПО

т1• б11ха 1111а:1п IIC1'1,ЧR ·11 у<·11ех. ?а nerт11111< Hf \/ожах .ta т?:очrря ?ру,11 т?п II
в?:·?,?':,?11r1111r " ,;t·eвtoRU· оrое.,язоа, нер1юднчният печат """ разява най-б.,аrопр11ятно и ВЪР'Увсек11 бъ.1rарск11 жур11ал11с1, 110J· ОТКРИ'ГА ПОЛИТИЧЕСКА ПО·

,·сга 'ЧОЖСJJ 1а поuържачr че топа от lia1>anc.1ona. An б.1aro1apr1111e на 11,tf)O?)
С Ф п?чаппн Южrп с ,а8я- 11ер11n.111•111ия nе•1ат. коr.то, разкъ·н1ва11 евросnitската ц11в11.1111Jаш1я и ЗИl!ИЯ • • , •

т О{ па ю10 -ro llorO:tlllli\ \IOЖi\ )3 чнтР: о rr ( . . да.1е11 по-rраиадно значение чрез
са.1 вср11111тс 11а ф31J111-.:ткото J.1pa•

wаii·?ажното 11е б11л •1ужд 11а идея-
11 да направ11 оя11т да се доб.,н_жи с пьрвата 110.11пuчet·i:·1 r1a ' поrово п11 А , • •.

111111, l'ДIIU от ч.,е11овrтР. оа цеп- своето научно, дъ.,rотраiiио и rра-та за рсфоршtра11сто "" 61,;11·ар·
цо Раковсю, - еди11 он11т. които на11111я n11raн.1. ,·е от?:р110. ,·ът.-.п1111:1r,·тво??

?чiia? т1>а:11шя бъ.1rар,·1.11 г.01штет (о,1нп дивно въэдеАстоне. Перноднчиит, коб?сне н прннуза. бнзеАки орган.,;синя ж11вот 110 е11ро11еi1сю1 обра,.,,,.
м1111ава •о•rп, 11uабе.,язаио. Bno·

I Втората rl"ITIIЯ 11очr,·тrна ту,: llя. ,\1:са1<nп11л 8. «,(е11
J .86'1 II? ч.rrноп llHTl\1.1001·0 бo.1raprкoro издания. независимо какъв отрасъ., затор и в;?.ъх1юанте.1 на наil·до6р11-с.Ои щоереолт• ",,ъ„руоч'•'".а6:ео,й11:в :::.·,г:: нrе.,теодст,•,,"е нБ.?:;:аоn, ?у·??:??:?:;к"?. б11б.1?tо_граф11ч;ю

е.
от.1авн.1 "..Jвr,·:l'- panP.1on )1рр? ro.111nптr • n

к.t1?11тРта) tf l)a.11t,1n1·кrr ро,10:1Nбеа. застъпват. разr.,ежj!ат w11oro ПО· т..: J\rЧе(·твз н съпротиеите.,нн с,1.,ч
" "

апа " 1861 ,, папn,·а.1 ,1nан,·rто11а t•та-
;а по на наш11• наро.,. ще в ,ожн с "ноrо

С'Ъобщ.tоа ноuшш HJ Турско. U.1nш· която бе 11зrptt.дe11a от Карзве.1100 на. n.11 t\aTO тя е no?ПJH '
тю1. :1аrчаmи ра:нш ("ТJННШ 11з .l1111н. 'IP Р lt\t:t.1 l)t'Jmвnнnr {

,п,аушлянрронзкнораоттднеал.··"к'а,ттае. •nьрnаровястио,бщо: по-широк замах. с ЧНОi') no·ro:1я!-fa
ко 1-ьрцня 11 ocovc110 от с.1авя11-

11 Ботйов ворху ос11овнте 11а «Ду- автnrа. 0.1a1'.HtR!'na е «IJOJl'ttJ11·к.aя
t·?p11113 ?·ътр?·.,н11чr1·твото 1·n в ру- ,.ск:11е с гра1111. Ще се за1111>1ава с ,•,вск11 .,<Ge... Бoropon 11• можа ,,а
,·,:п 8?,·тшщи. та .1.n11111·коте NY ta достЪIIНН досrнженнятJ на човеw· задъ.,бо•,еност н отrо0vриост, с1 сnросвет1111 вь11рuс1111 uтбе.1w?uц как- израст11е К"ТО едиll ИСТl!llс•н "0
озf!ачr,ш. чr юат 0, ра?пu гра- ката чnсъ., и дейност, дават цен?к засилен нау•,но-nроrреснвен мщю-

80 става в еоро11е11скотu ot1paJooa· .-,ит,111ески жур11u.111ст. Той затъва

1 1, • .......,,,о
1111 И r А J А .10АР. Паii-\/ПОТО ,·а от DH.JI ра.,. по научен. ку.1туреи М nрактичеекн r.,e,,. своето неотраJl!.'10 п?,<?.?::.н???к??: ?:::??· т?•:;••?: ?: =??,е??·1,??·0;?:;•:;•;;\;?:;:?1?1 11.111 ft , п?а nт :ir?\lt (въn В.1аmко), вn·t- чшриа.1, сшат извор н орrанкз1· въздействие и нринос • н,rраж.1а·стояпи «ilo-б.,iiJy към н.аw11я tta- 11ъ" пътува 11 on11cna нашите rрадо-

13 i·r. аа Ja f'J;J)lfP, '1Р ,·:t. 1111r1'ПЯ торк на pt.iкua 110.1е.1нн нкюшатlf· нtто на една кстннr..:и свобознз,род:., ве в с111111те 11рекр.ас1111 пъте?ш?и
?т Hr,I\ н t'J\(IЩ? G:1.нра 1 Пnви- вн, нзразнте.,и са иа общественото ку.,турна н стоnанскн uветуш?.ЧЕГВЪРТАТА ТОЧКЛ ОТ ПРО· Нещо 11ове•1е, 11а111ато 11?.111т11чес'3

!'а.•. Uшп. Рп•1ук. rо,1шя. l'nн- чнсние, с,ужат нв с,чообразоаа· неза•нснма и демократична Бъ.1•ГРАМАТА НА сБЫIГЛРСКИ жур11а,111ст11ка се 1шстро11ва 11ротин :1r---- . ----
I

,
В

ОРЕЛ, БИЛА ЗЛ НАШ11ТЕ ТЪР· ьо, ороо и 11е1ов11н ю,101111w - осо· , •???.,.,.?-? щон. Ii! K)lll'III. А11:ка11rпщ II JJ). ннсто, 1ю.1ПО>fаrат сnе11иа.1нста, 1·ар11я.
·

1 ОВЦИ. бr,io.i.,ъ•irtt в тов:? шшрав.1е11не ? .,_ r ...? l",i.iш· ,.1,r11t.i'I" Чf'1'ТП 11nnтapяmn --------------б------3• ТЪрr ОП\Н\10 11 J3 KOIITO '"''" е 6ОТЙОВ, КОЙIО НЯКО,1КО 1\ЪТИ ЖII· 1:.J

? ?? •
1·е З?1·.1aRtlO' [J:J C.laПHJlO'KIПP ?r- R. KllKBO трябва Да праВИМ МИ ЪЛГарете?:??:::.::..'.·.:? ?.:.·::::'"pc?u;;?.·.:?:: :?с.?.?.о??:?::·: ?= :?::??:??:::\?=? --!И-СТ'ЬЗА нлif? --и

?

РА зtiiвор к л:- ?т111,?;,н};;, \:. ·?i:?:R·;:; ..в?0??a·,;?p?? "рарзимеидриинцатао?ъ:си?:вс?тра:и;р;р::: ;:ъ::.аа аъраят те. Ja 11.а до1r1.арат c.1.111t

I

?с 11удш,, Jвщо •t ta ко,гn се
n ?-1акьв """' 11 ед110 такова цьвте11• тоя Gук.,ук. Види се. It за р

с,.._...,нм,•-·-···..?··· о•.,.•.•••••,.- ........,м,....? ,·11n111rnт 8 1;11.1rnn1 11 llf'l!'!RB, кn-
да останем живи умрели, каквото ДО сега?•••тьрГОВИАТа И 3?1111ЯТt11С, Ы3КТО СОС'11tеt1ието 11а 11д1tnт11те•. ?..... ,__.•• ..,• .- нr.1•-'••·""• ,..,ц,..._ ,r... ., ?·• J •-• .-fjw • •.111,н 2 • ,,....1••·• - l'ilTfl IIПf'.1 .lЯtflT() П:\ J lolf)8 ГО t. Г()Й м б 8 ПОКаЖеМ С ПрНЛеЖЪТ Н8Н8Пре.Ц

:а rнте еuро11ен<Ни 11арод11• Всъщ- Д11ее, когато ,,ествуоо"е сто, о-

З ? 18 И тря ва дн??т това е 11aii-naж11aтa за.,•• ,•• ДIIIU\1111\BTa 110 бъ.1Горск11я nестиик
ГОДliНА з. UAPIIГPAAЪ, 1 ШIIIYAr1n 1866. !,POii !. Ir аr,·,·т1 R,111.. 3 яrр,1я111nтn ! .

и с истащението на рllзумът, че сми славене,коят? Cl\ 1юстав11.1 Бо1оро11, Jатов• 'llllt с1111раме Blfll"•11иcтn_ Cl\ на
I PF..{AhiY>PЪ //. Р. f'.f IDF.ПhY/87, T"IH'lRn П,1 708,1 .1ar.1ar.n? IО8f>ГП я

I брl!ТИЯ на московците, на сърбите и наno, ч11 м пnзкрс11а ,а на бъ.,r.?рс•ш· Богорое:t. като пърnи. кmt rn xtt1,p-

j

нбс т11н rr.11 тво rn. f!P n:t 1)1 1rаря А ,
l

Т; ;Ъp;OBIIII В Лaf1n111rr. f1>ofiшn .111 111епт> },I съ,nа•отn lfl (\1,.,rap·
ПРIО другите СЛаВеНСКИ нарОДИt'r111 к R rн·,к„а 11;1 сь1:'\АR3-

•r-·111111,· 1n r11rcmR- Rl',.if'Hн 11 1111 ' n r. ·, ДО ИВ f\ БОГОРОВ
нача.юто "" 11ьрв11я ?ь.11,рс•11 •t· сю, •• , .

.

,

r • ? ..... Зп,• ,n•11rmn нп •· ,.Гп"'lа - rпт11р11чrп<11 '..
Мнх. Днмнтро• • • •сн111к аи,?а1 It тряt"'nа д:1 1101. т,nnмt': ?нап er C'ih.11apt?.1 тьр оnн ' •аы на 6'1Аlариm•н1 реdактиран от Р. JI. САае«''!'"оо lfpoф.• 3а11нснност с ьс заоаждането н• I н11фактур1.

111.фdUHUЧiJ,"ltlQTO IJa r?у,1ва11е Шt бла-
1·аrd у нас.

I

1 ""t-' vt.1-..1.1t.Лr 11рuб.1е?1 то.1кова нного 11ог ,1ъща вниманнето на 11ъры1я
бъ.1гарсю1 ikypш1m1c1, 'tt още 1

I
nьрu11н Gpo11 1o(t сьоuщаuа 11uд ру-
бv11ката Ci:IIOBIIHII» Jад080,1С1ВОТО CII
от су.1танu., който да., есttчк11 ус.110-
в1t,,1 da р.:а.шит•1е.то на българската

В епохата на Възрс1ждttнето, в
с.,ед uсвободена България и в на·/
ще вре}!е, пара11е.;1но с бъ.1rарсhа· 1

тз кш1га и вест1шк, orpo}tHd ро.,я
Jза изграждане на 11ашт:r самобитен

1 111)1 нв1,?•.
«Цар II r р з д. - Негово Ве.,н·
•1ество Су,пан Аuдул ?\одж11д,
от как се с воuар11.1 зат11ча 11е-
1J;:·е.сташ1u за доGрuто на вс11чк11-

.1ух. n:у.,тура и стоnанство играе и
бъ.,rарскня периодичен печат.

В 1842 rод., 11.,а?1ен11нат възрож
денсu Константни Фотннов. поста-

На•?а.1ото на бъ.1rарскня веснtик

те с11 подашщи. което с шш11са11u
нзо:стн11 uбщu в Царнrрад 11 110
BCIIЧKOTO CII Царство с СдlШ Ха-
т11шср11ф, ноnто назоа: търго-
tшята и..? (j ьде свободна нао?.:ъ11.с
no Турско: .1::1в1111ната да бъде с
мярка, съ.tбата да се uърш11 със
страх Ьомн. без рм.1\1ка на -'11t·
цето •1.1111 в11рата, 1t ua бъ ?ат вса1-
тс .1юде рав1111 пред ?.'\КQ11ьт: .na
11е се зима uекс r.1оба, 11 сякой
.11 01 държ11 бащ1111?\Та Cit вяра».n 1.,. r.r1eтo на втория

вя наr1алото на първото бъ.11rарско
периоднчио нзд:шие сЛюбос.'Jовие::.,
нз.2адtио а Смнрна. След не.го за·

t свързано здраво с наш11я nер110-
.11.11чен печат, 1'ойт11 nт <"BOt1 стран:1

Константин Фотино/l
ме може да ?е nтi... ... ··т ·· ?,, ··:·

..... ...__
,........ = JI ??? )!

?;,,,e-tlat11iemu ни tt'ЬJ)иt:tu oълtupc,,u в--н „ь1,лzарснtt орел"
JtUt 1с през първата rю.1оьи11а нif: бuoit на тостю1 Боrоров, порад.1 П()·
XIX оек сръбски руск11. гръцки II жар, ноliто о п У с т о ш II л
румоttсю, сп11саt11;я н вссп11щ11. За· м:?rазюштr на покровитс.,нте му,
почването на първото бъ.1Jгарско I б1tл пр1111уде11 да спре вест1111ка сн
сriнсанне «Любос.r?овие> през 1844

·

11 тр11 год11ю1 по-късно в Ц1p1trpaд
rод. и nърв11я бъ.1гарск11 вестник

I

ла ?сноnе «Цар11градск11 вестник».
на 20 апр11.1 (2 иац 1846 r.) се 11ред- ТОЗI! ВЕСТНИК ТОЙ СМЯТА
w?ствуnа от сръбск11я вестн11к на КАТО ПЪРВИ
Днм11тър давидовнча сСръбскн 110-

1
•• това отбелязn:.? в anтuбиorpaф11я-

lЙtlll> (1813-1821), 11т1 руск11те та с11. Но. к,кто 11 11р11 «Бълrарс11н
вест11r,,11н «1\•::т1шкъ EorJonы» (11):?fi ( "'"'·"'"· Рча и с «" :1:-,·гр?,1с;.:11
-;1834) на Кар?-ч3и11, cMocкonc1:11f'i Р.??т1111к» 601 о?·ос ,?? n?,;--· · .. nq.1н ..

Б.ll\АГАРСКЫЙ НАDОдЕНЪ

-
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I

ЗА РОЛЯТА И ЗАДАЧИТЕ ИА Дfl'IОКРАТИЧИИЯ ПЕЧАТ И ИА Ж9РИАЛИСТИТf
. ' а ст11111, да се иалсс в 1101111 фор

ческа линия това беше присъда св много наро.11111 блага, В сгра срелсгвено от тях. много no (Продължевие ОТ г-аа стр.) Пр11 сегашните ус.1001111. при ство с псчатьт. Г1,1:,ю за то? вс

пал същността. над характера ницитс на нелегалния в. «Ра- конпрстно от тях, низоаиге наслсдствого което получихме. в сэгашния „юш:нт на 11:;rpa.-:1, ми,

И форчага на българсиия печат ёотиическо лело» беше отпеча- фронтови вестници разпалваха лоши последици за страната. при стопанскиге эатрулнснил. пане II на ус·ьвършеисrв.1·аdИС до месец август мнна.,ата го-

в шша.1010. над неговата фч- тана за първи път програмата у нашите войници чувството на Нашият печат трябваше ла които ни обнръжават II които на нашата демокрац11я. на из- дина. докато с,,ществувашс са·

шистка II прогивонародва шко- на Отечествения фронт. rореш пагрпогизъм 11 гореща преустрои своята работа и да стоят пред нас. при задачата лекуване раните 1ia11«:e1111 о,· \!О печатът на ОФ, ние вървях·

ла. , Така още в тоя период ёъл- 11е11ав11ст к ьм врага. насаждаха се насочи с цялото си вюша?шс да се 11ревь:11шта елна з1,а•1·1- фашизма и войната. пред ё ьл- ме no пътя 113 по-rо.,ямо пови-

n септемврп н Огечественняг гарският деиократичен ОФ пе- у тях твърдата вяра в оконча- '"" въпросите на стопанството. т?.1113 част от нашата оёшестве- гарския асстник. пред ё ьлгар- швваие потrтн•?ссното качество.

фронт освоёодиха печата от 11?· чат израстна като обективен тслното тържество над прага II Но както борбата 33 спечелва- нает. решаващо значение за ус- сьия печат, стоят много пттовлр- ниво го на вecтllllJIIITC. към 'Ill·

говата эависимсст II от капитз- информатор. като вдъхновен на нашата права иародоосвобо- не на Отечествената война не пеха на дслото на демокрация- 1111 11 еэриоэни латачи. стота в техния пo.,нTll'l?crш

листичсските форми, дадоха пропаганлатор на народното лителна кауза. можеше да се воли без да се та има високата с ьзнателнос г Съвремсвнииг дс,ю?;раr11•1rн еаии. От тогава. от появата на

вьэиожност на ё ьлгарския на- единство. като организатор нз Както на фронта. тана '11 в
разгори борбата против пора- в работата. Сю10 така могат дп вестник е д.1ъп:С'11 не само да опоз1щ1юнн11я печат в Бъ:11·зрш1

род да сьзаадс er I своёодеп борбата против фашизма. за на· тила. нашият печат сп.,отяваше женсгвото, така в борбата ла бъдат разбрани трулносгиге .1 информира. Бээ да престава да датира едно врьшане назад ""?'

печат у нас днес не само фор- родната свобода. В борбигэ. бьлгарския народ около основ- победа на стопанския фронт, да ёъдат прсололяни с споьэп- информира. той трябва да ори-
I

вре\lсНата на най-иездър;,;ан,,я

ма тно, но фактически със сво- 1,01по се развиха против ф I· пата задача на войната. която не може да се постигне без на твърдост. ентира II възп1,тава своите ти- език. към жаргона. иойго Ge

ёода на печата се ползуват най шизма, нашият демократичен ние трябваше да спечелим, Но
е11ер1·11•1на борба против остаг ь-

Н11е живеем. работим и се бо- гатсли в духа па непр11м11рш1n· присъщ на св11рчовщ1111ата в

широките срсли на ёългарския печат определи 11 сточни своя- за да осигурят ос ьщсствяваие- 1111тс на фашизма в страната.
рим в една с.,о.жна и пълна

I

та борба против фашизма. про- 11стор11ята на 6ъ.11·арск11я пе•,н.

наро„1. Доhо.1nото основннте в?- та фнзноно:\tНЛ н своите основ- то па тазн ;;ю1:щена за. бъдещ?-
npoтJ.m реа1-щнята.

с труднос·гн обста?:овnа. с rюа· т1:в оо·t1,ша в ьтр:-шнн н външнн Со1!рчовµ1нната свеi1:лашс в

(·тюrnн на бь.,r·арс1шя печат са нн ндейнн насок11 още пред11

JI
то ни зада11а, всстшщнте II oc:i- Ф?J11ИЭ:\1а не е като мъртlr.-t.Я то можем да се спрашс.,. ca,1J врагове на нар,;tа. За нзпълн..,. оння по.111тш,анскн врс:'?1е11а от

в ръцете на организациите н1 ссп'К',1Врн. Това бе извършено. бено тня в ти.1а - трябвашР. чоо?n. неr·о не :'.IOЖ<'UI да го xna-
,.01·ато прнтсжава·ш2 яснu разбн- ние.то !!а тня :tздачн са •нео5- наt1а.1ото на вещ? eз'IJ\a на

нашня народ на Отечестве- oбarre, нап ь.1но след 9 cerпe).t- да се справят 'с един нзнлючч- нсш аа главата и r<pat\aтa и да
рuне за общественото разв:11:-1?. \ "одю111 предн вснчн:о от ca:a.fili? вест111щ1tте до площадна,·а руr.1т

1шя фроm. на отечественофро,1- врн. те.1110 важен въпрос: да 11ре11ре.-
,·о с.1ожи111 в гроба. Hero не мо-

:ra >1еrов11я ход. за н?rовнте ш· ';1:урна,шст11 д ъ,1бока преда11ност ня. Ето в i;a1rea ат,юсфера са се

товсh,1тс партни. лсt1атът не 33·1 9 септемврн i1звърш11 дъдбш, чат пътя 113 олнтнте за пора- ;i.ieш да 1·0 :?акоnеш в новчеr н
c:oiar. когато и,ia?ie u.,рав н,:,·- Fa н:1ро;?а. исr11нсю1 патрноrн· nотоншпt оно;;1щ11оннитс всспш·

внсн от trастннте 1111тересн rra преврат. не само в по::штичсска- if'\енство. ,rоито на:\шраха TYJi
да го аакопаеш. Оста1ы1ите на

•?ен критерии. Инu.,rе. дсИс;в;:- ,,
:;ъ·,1 и бсзуnорна честност. н?- цн. За тях ист1ша1·а е нспо t 1.·

6оrатнтс хора на nалвта:1ист, та ....«,а но
фашизма. 11eronнтf' подрязанн 6 11,

• i • • ' · \N· ст. н във вснчnи ос- там 'lясто в нашата страна, под те.11(110. все1ш ?Н)iКС ?а се обър?::1
1

пono;ic 1tма B1lpa в сн;?ата ' та. Ругатните н .,ъжите са с,р u·

чесюгrе фнр\lн, а с.1уж11 в .,нцс- таналн о6?1асти на нашето о6- l<.1ажлан11 от една враждебнJ ,юрени и в об.11астта на стопан·
в с.1ожността на съ6!1Тюtrа. :tз 1-fарода II бъ.1ещето на родина-

та на основните вест111щ11 у щсствено съществувание, вклю- на бъ.1гарсиия народ а1·снтур1. ството а в областта на 11ултура· стане мсна жертва на ко.1с6,- I та. неразривна връзка с н?роi\" ж?с;о-псчат е необходимо да ..-?

нас - на интересите на народ,1. чнте„1но и в обласпа на печата, Н
та. и в oб.,acrra на личната б де а .0....11 ните маси, познаване на техни· тои срещ_?, тоан J'\ален прот11вона

я'вява се неоuеш1,1 фа,пор
ашнят П'!Ч3Т ю·ра важна р?· ПСРХОГ'>ГНЯ на гражланина - ние, на за J?уда. на ,1 I • ti.

·а111я и в1,·1.·,ел' '
Ja 1,aro поставн цялш1 наш iIOIB?T 6 б

·· особено на дс:\tагоГнята. те ну>1:.ди. исn I m,... ?- роден поход, който са npcдnpr1e

възпнтаннето на народните ,,з- на пътя на ДС;\101;ратнчесното
.,я в ор ата срС'щу пораа\енцн- тия остатъци си остават тун НШ!

I

Д

:и в к)·,турио 11 ,юра,,но-по.11/- развитие.
те. Cera ногато прави" равно· \ICЖIIY нас. Те се раз:?а,·ат, ·re Пред нас сто•1 за.?а·:а1·а эа ·•· ;111 опоз1щ1юнюпе вест111щ11. а

та•1еско оrношен11с. i А
смст?<а ,ш 11ашата шурна.111ст.?- вонят 11 ·гровят обществения едно дъ.1боко ра;•яrне1111с на В ?1111 ду.\!n - казани от Ге- устои - и да продъл;юr разв11·
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i;o искаме да характернзч· чес?;а работа през време на вqii· ,,·.,,,,,ат. l'e1110 пове•1е·. в раз.·11,,- основните въпроси. на насока ra орrи Димнтров в nис)IОТО му до тнето на народн11я печат. .къ)!

к.1юченис правят днеш1111тс рамс печата в съаре.11енна JI;)· ·' " 0 ·•

n11оз1щ110111ш вестн111111 у на?. 11ократи,111а Бъ:?гарня, трябва нат:1 н Gорбата срещу nоражен- ни вар11а11т11 те се проявяват, на развнтиеrо и II? трудност-.· българските журналист11 м11н,1· все по съдържателен nсстннк,

ион·rо с.1у;?;ат на чужд11 за 111- да l<аже,1е. че nе'lатът, като об- ство-:-о. ние мо,кем да кажеме, nодхранва1111 от няко\1 наши ,е, ко11rо го съпътствуват. Т1я дата rоднна no случай 11разд11и- l<ъм все по-1,у.1туре11 вестни?;,

ш11я народ науз11. Те възкреся· ществен 1111ститут с If трябва да
че оф ,:?чат ?•зп·ь;ши тази :,а- с.1а6ост11. както II особено о1 зада•?а стои пред ця.,ата наш,1 ,;а на 6ълrарсю1я вестник - е l<ЪМ все по-хубав, 110-стилен

пат порочното ,шна.10 па бъ,1- бъде: дача с чест - но вснч1;и весrн>1- нес1-одите на с.1едвое11ното вре- проrрес11вна общественост, ?ю очертана ця.,а една програма. вестник, l<ъм вестшш още no·

,·арскня пе•,ат __ na вестници J. Шко.,а за истниа _ за в?р- ца еднакво, шшо11 повече. дру· "е. пред nс'lат,,т този дъ.,? сто;? ОФ печат е народен пе•,аr, тясно свързан с народн11те ма·

Ч,Yin;iн оръдия. в ?юнто работя1' на. прави.,на информация. rн no-;"11a.11i;o, но в основата сн Никога не е достатъчно да се повече. откол?юто пред редицз който c.1yaar на народа с ?сиЧ· сн.

пера II сьвссти. npoдaдeHII на 2_ Шко.1а за демокрацня _ нашчят 11сч;.:т л нзвърш11 с чест. С\!ЪУ.Не само вдастта на фа· .1pyr1r 11аш11 обществени II ку.,- к,1 сво11 средства, с вся1<а своя В своето nнс,ю до журна.,11·

враговете на народа, на 'l)'Ждо· вестшшът трябва да затв ьрдява С свършването на войната. 1ш1з>1а. да се раз1·ром11 не1-овия турни институти. проява, с всяно свое антрефи· стнтс от >1есец май мина.1\на

зе>1н11 реа1щ1ю11н11 сн.111. Но. го- 11 издига у народа съзнаm,еN. вн11мание,о бе насочено с осо- държавен апарат. Ну;кдно е 11з 1Печатът е мощно средство ле. Разбирайки тана зада•1ата година, Георги Димитров лод•

.зю,ата част на бъ.,rарски.я n?- ,10 той е господар на своите бена остро·га нъм фронта 11а бъде изтр-..гнато от корен в,111· ?а де,101<рзтнчно възпитание II на днешния 11ечат, ясно е. че черта: «Журналистите трябва да

чат сrон на здрава демоh-ратнч- съдб11н11. че тoii трябва да дър-1
стопанС1вою - едrш фронт, лннето на фашизма вьобщс у за организация на ?,аснте. Пе· ние не ,южеi., да бъде,? прп- умеят да пишат no такъв начи>1,

на почва. жн съдбините си здраво 8 своя· който 11сна не по-?1адко усилия нас и да бъдат :шкв11д11раю1 чатът е единственото оръдие, с върженнци на голата информа- щото все?:и rрамоте11 чптате.а да

ll-lнoro от де,юкрати'!ннте ве- те собствени ръце. от ус11л11я,а, ;;онто упражних,1е веднаж за вн1121·и всичк11 ocra- помощта иа което ние ежсдн?в- ция. на едно, така да се изразя. nюжс без особен труд да рnзбе-

ст111щ11, но11rо 11з.111зат сега. в з. пе,1атът трябва да бъде

I

на военн11я фронт. Всяка греш- тъцн от фашизма в 111юно„ик?- но, е;?;ечасно говорим с народз не об?,;т;:вно, а обективнсти'I·
ре и да използува съдържание•

с1ох11:1яден тнраж н станаха организатор на народа око.,о ка. всю;о зане;\tаряване, всяhО 731 в държавния апарат, в ор- на неговия понятен е:),ИК. ,rtpy1· но OiHOJuoшe н ьм даването на то na вестинка:t .

.11обн:-.щн на ня.1ня българ:iш неговите нуждн и ,штереси, да недомнс.'Iне •tуна, може да има ганизацшпе, в бита и в съз;1а- такъв податлив, такъв 1•1-,вЕ<ав ,1а?риа.1и. Н1!е сме за обентия- Забележете, Георги дн?tитров

н?рол. 11.з.1изаха още преди 9 бъде вдъхновите., на неrовн•с опасни пос:?едицн, така. ка1;то 1111ero на хората, да бъдат уни· апарат за протягане на духовна ната 11нфор,1ац,lя. за неподnрз· ,·оворн аа това, •,е вестнш,ът

септс,1вр11 при наil-шнроката борби. вся1.а та1<rи•1еска греш1,а на щоженн остатъците на фашис r- връзки ,?ежду нас II народа н;?- вената информация. за 1111ф:>р·
трябва да бъде п11са11 така, що·

подкрепа на 6ъ.1rарс1<ия народ.
I

Можахме :?и да осъществи" фронта можеше да коствува жн· като н на хитлерист,юто ю- \13 в природата•. (Сталин). ,:а1111ята, liOnTO r.ава картнна·1?

R 11ро,1ъ.1;кеннс на це.111 дес?r тия зада•ш в пер11ода от 9 сеп- вота иа ыного хора и да И\\а с.чедство. 'l'aкolfa нз?;лю•штел?ю ср?д· на действ:?:2л1ште, на реашнrrе то •штателят да )ЮЖе да взпол·

10:1111111 в. •Работннчес1;0 дс,10, тс,?врп насu\1, да с 1,здадем ·га-
факти. 110 ние не ,:ожем да 6 ь- :rува - ю?е?шо съдържанието

се nс•1аташс не.,еrа.1110 11 дъаrо СЕКИДНЕВНИИ новинпр,, дем за една 1111фор.\/ац11я. В КО· на вестника. Това значи. че ве·

вре"е сач отстояваше на 112-
?·;:ат:е·?:т, 11:?ов:,?;•е??;?ав:?:?· , , · П srro не се взема отношсю:с ?;ъ11 стннкът трябва да бъде писан

чагн11я фронт защитата на бъ1· Нека наnрав11м една !('Ъ"З
шя факт11. 11 това от110.uс1111е така, неrовнте статии, неговите

гарс1тя народ, капо н водеше равносметка.
•.

I ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ ЕЖЕДНЕВНИК ПОД ,РЕДАКЦИЯТА НА ПАВЕЛ С. БОБЕКОВ тря6ва да се ·ваиыа в111ш·11 or •шформац?ш. негов,пс съобl],!е·

nо.1<п11•1сската 11 11.1ео.1ог11чес?а Непосредствено след 9 сгн-

1

.
11сдището на шпереснте на на· ния трябва да бъдат такива, че

борба против фашнз„а. в. •От?- 6
В111ш1·11 1·J1c с11 cпu?11:r,;r1 с и·ы- ,а 1·с зак:1ючп, че вr1·п111кhт

с!
РrJак-rорът r:c е т1оr1шжr1.1 ,а рода. Hi:e _ като демо"ратнч· те действите.,но да )101·ат да бъ·

-тперо,шр,?1.,
с

ълrарс,;ата армия в тnpr за нашnя uep110J11•J.:,1 пе•1.1г rr111я.1 да 113.111.1а. защотu с оr·га· r11 оrш·,·rш 1rов1шnте II за та.ш не дат 11зnо,1з,·ван11 от читателя, да
чествен фронт• започна да нз- дъ. п, >1не на осем месец:i , . •

• ю1 народн::? журналисти - ,
.,иза неле,·апно в дните на най- водн една еnи·,на II пъ.1на с

о·г щ1сд11 01·вuuo:i-.1cн,1e,·n. /111.1,J ва.; ur.1 ,·воя prJaкт,ip.. r1r.1 r n.,ял,;? във вр1:з?а с ,?n- са nоставю,е за задача са?ю да го орнснт11рат. Сюю тогава, ко·

черната реа,щня. тогава. ?;о,·ато 1,сторнческн пос.,едици за нn-· Tf!Y.J.HOПII r т1·.яова.10 ..\ii бъ,1 н ,!цач11тr, ,01по ,•11 е 1101·1aR11.1 р,•к111111т11 иа а1r1щnя Xar.a,· в Бу- 07разявамс с,,би·,,ията и нещ:;- гато вест1111кът се превръща в

:iаuшят народ пречllна в щур" шата страна воliна. Войиата Ja- 11р/'о,10.1нR11! Ря,н;о 1111коr 11e1111n,11•1 т11з11 npЪR cжP,(HPBRIII> i'P впж,1ат 1,урrщ. or n-ь.teтu nзеча 11аfi-важ- та, действнте.шостта, ние си една 110дезна вещ за читателя,

срещу rер„анската агентура. В върши с победа. Ние вървях,1с но eш11·.1mrc :1111г.111 .J.a r·e :,.цъ11ж.1 от )'ВО.J.IТата бr.Jrжка. на1111,·апа шпr noвunn 01:0.10 11одн1·,,в1:ата nостзвяА?с и трnбва да си по- само то1·ава, 1ю1·ато вестннк·ьт

;;?штr на с.,авнmе партнзанс,ш ?;ы1 победата упорито н пое.,? за ).ъа1·0 врече. Още no-,,,.111J1a счс- or ,·а?пя 11r,1антор JI. Боб?ков n на войnата " 11ърв1пс дciicтвn:i на ставяме за задача да изменим стане 11звор на l()'PT.VPRII зна·

борби, нз.,изаха вс•1е десетк11 доватетю. преодолявай1ш вси•,- .101·т r 611.1,, .J.3 er запо?rе ?цава· нървиn npo/i па вrt-т11111;а. ,а ща· J1},·,1пе вoiieкr1. ,ая дсйствнте.,ност. Ето защG, ния, извор на политическ11 зна·

\IССтю, вестн,щll, 11цаванн 611.10 ни трудностн на военното вр?- 11rто на ,•,нш сже tпeR•"' ьсст11111:. 1·111с 11овто11с11а я ВЪR втщши брой. В ) uщnата бс.1сжка се ,аJва всР.?,а наша ннфор)?ацня. всяка н11я, ръководство за ежедневна·

в градовете, бн.10 в подвшfiнв- ,1е. в теt?ение на войната на- liuir с тшно1т IJP'ЬB 1·жr,Н1t"fНШ)'-· u наша статия, д.;рн в-:я:'\а наша та нолитнчес1\а, стопанска и

те редак?111и 11 11счатн111111 нз шнлт печат насочваше ця,,аrа i.n,·a се с 11uяв11.?. къ,11', 11pn какв11 СtКИДНВВВИИ фра:?а, трябва да бъде ,;у.1тур11а дейност - са)ю тога·

ларп1за11с1штс отряди. Народ· сн.,а на своето слово в по?ющ (•U,·тоя rР.1,·тка I\Oii r н,)1·ов11я нас?-.тt:на с опреде?1ен..1 иде.я н ва може?, да 1,аже;\1, че вестни·

ните партн:ани държаха в е,1· на народа II неговата борба llf!1,n рца1.тор - това ra въ11рuсu.

I о I и 1· I Е
j·J тал идея не ,юже да бъде 1,а- 1,ът е вече на нужната висота,

иата сн ръ1'а П) шnara н ш.,taii- проrнв ве?1с1ю-фаш11ст,тrе р?п- 1\опто жnво шr Jштrf)et) ват. :i. nва ;;а е, а идеята на де:-.1.:>nра· че вестшп\ът е достш·на.11 свое10

зера, а с дру1·ата пр scr:axa пv· боин11ц:1, 1ш1= и протнв вътре- llървия r,1111ii на пъ11в11я Г.1,.1гар- •/
) . •

,
/·.

fl. ?1•()
ц11ята, и;;сята на вярна. 6ез?а- обществено пред11аэ11ачен11е. За·

.,:1тн11сс1,а прОСБ('Та сре.1\ бъ.1- ш1111я фг.ш1ыъ,1. На че.10 на тая f·1;n r;1;r.1nco11111: <1.Сс1а1,{пrrш1,й по? . 'J? встнd с.1ужба на народа, 11.1.ся. -rова ця.;1ата работа във вестни...

гарскня нара.,. Вее ,н,шът беше цеi!носr на печата стоеха осо- пппар r 11.1Ая.11„1 11а 6 a11pn.1, 1,ояrо вод11 uапред. 1,а трябва да б ьдс поставена та·

rдно от орьЖl'Я"3 на партнзаi!· бено вссннщите спнсванн на r-ia11 ,·т11.1. п J;yi.yprщ u 18i7 г. --? Уuс111м•ъ: ".:. С. 6обеков;. ?-- Може ли с.sед това наш!-lя пе· ка, че той да c,,yifШ като ръко·

ската борба. Щаб ,т на софн!\- с?,1ия фронт - вестник сФрон· Toii r щ.11п1.:1 11;1 I t'l'P., Фu)Jча1'
1.,.1"

•1ат да си с.,ужи с маниера. с водсrэо эа пра1,т11•1еска рабоrа.

с11ата парт11заис1,а бригааа на· тсва1<>. в. •Часовой•. днвизнон- :JI на '? l 1·11. Пъi11111ят бp"ii на , е казано : «Пок,шrн Ol' лца· 110-патаrьк. че пr.-тлnка «m1-e 0,1,. формата на стария булеварден

I

Ня)1а II не трябва да ю1а въ· 1

даваше в. •Народен вестню<•. ннте. uо.1ковнте, окопннте вест- u1·<-тн11ка .1n11,·яа от Аарн1оа11;1 тr.1я па наl'тоящпя бъ.11-аl}l·,11 вr.-т Jr пr.1ав111·11ч. 'l'oli нп?,а да 1·.,у-

Партнзаннте в Габровс1шя рай- ющ11 - това беше 11ървияr or- i,111,.11,orr,a, копrо лча caJtu отдr.1· ни?. Ai аое?а л1е;?;?апrто ?,у-, аз жr1 па n11,а1,ва naploя. fl«ю;ы
и сензационен печат? прос, засягащ наш11я народ, ко!\

он изааваха в. •Борба,. Сре?- ряд на бъ:?rарсю1я печат в тоя нн броrиr. а 1111r1111n: ·1. :\, 15. 26, на Д>аго съ1ще 11.1nрав11х Iова. ппе ;а бъ?е oбnii·c ун,пр,·6:?яе-
Бу.,евардннят. сеизационннятl то да не прнв.111?а II приковава

ноrорскнят отряд - в. •Въста· перио;?. Воснннте фронтов11 ве- 28: 3 i. 46. ?8. 1 ? н i,O. llr щото ,1а )(u1·a г11upr.1 ,·n.111-re ,·11 ..1:1 мпп r кнпжrв1п1i'i бъ.ll'арrк11 ?:?ок,
печат нзрабат11ха своя форма вн11ма1111ето на журна.,нста.

н11чесn.? борба•. Бур1·ас,;ата стн11цн - това беше едно ново. юпr,·тnо. ко.1ко ОJ)ОЯ ra n:1.1c:i.tn 1101'.Г!"Жа в )Rnтc па 11:1r11аннrн1 ,-11 PP,\aK"f'\il!Ы' на бъ.11·ар<"кпя РЖе·
дра:шеща инстинитнте иш1 л10- В ръцете на реа,щнонии и фа

11арr11занс,;а бригада. под рък..?- непоз11ато по-рано явденнс у 1r кога с r11ря.1 вrr·тn,iкa ?а т- n;r свопгс ,·ъuтРч1•1·тRе.11пц11 от,·ам анrв11111, ,.11 .iana tJ1rтi;a :ia тr,у.1вп-
бопитството на читателя, без да

j
шнстки· жур11а.111ст11, журна.111-

во.1ството на се1·ашния народен нас. Но тия вестющн се на.10· .in.in. }lo Jiaru ,·r n:1e1rc IIPt'.?BП(. ;JynaRa..1r1·1·a пр11•11111а. 1:ппт11 \fP rп,тс. с кпптс пча .1а ,·с ,·нравя.
?1.v дават нито здрава информа- ст1!'1еското перо беше продю?;но,

1енера.1 д. Димов. в. •Народен шиха и те бързо порастнаха 1<а· ,16 n•,·тu111,ът • ,-,1110,111,-1.1 •а 11:i., n· 11
· ,.

1 1 ,3 , ция. нито црава 1<у.,тура. Ясно протнвонародно перо. Но в ръ·
, • ,. " • ""' I ;r ., направя 1'fJRa. or )'1·1·- затоnа тoii 11111110: .1111/i не nб(·iц;i- е ,1

другар• 11 т. н. Чрез 11е.,сrа.11111я то важ1111 орга1111 в нашата бvр- ::а 113•1,11 11111,_111 ,,бяRnnaнr 113 ру- щаната 11,- и,-11.,.11 1111 ну.:?а нpll ,·r-
· е новото съдържан11е тр.я6· цете на честни и nрсданни на·

печат в rо.,я,1а степен бе np,>- ба. в воliиата против немсю- r·1:l!·т1·р,·кат:1 войиа 11 чr ре.н?;- гапшJГТР ва;кnп об.-л1ятr.11·тва за
n:;11r н;1 ч11татr.1nтr ,·11 1·11pr1 п п.1а- ва да ю,а н своя нова форма. народа демократ11чн11 ж,•рна.,и·

ведена н оная ш11ро;;а саботаж- фашистките орди. то??·,,т чу Навr., ljuur,118 Р за 1111. н:1.1ава1iе на едпп \fа.,ы. нп Ri·r-
R111111. Нашата 11ро1·ра11а шrе .1а

Тая нова фор>1а ние я търсим. стн, журналист11•1еското ?ерос 11

ничесна акц11я, ,;оято спъна хоа· Заедно с наш11те цснтра,на, на.1 зar.111tt с р11·1штР вoii<-1:11 :ia ?;1пнсвеп ве1·тн11, 11:1 бъ.1га1?·к11 бъде твчцс ,·i.p1J)(Ra ,ю прпчпна
Известн11 постш,;е1111я ю1а>1е, но трябва да бъде едно 6.1агород11а

носъбиратслннте ка,111а111111
•
иа

нма,1с много да а6
вес-т111щ1г. 11<:ЩО noвe'Je. ,1110,·о

\
i>ънар11п. :ia да п.ir?r y'lar·т11r

RI
я:,пк. ,miiw да ,·ъобщап;? вярно " на "?-ш1i1т Ф1111чат na вr,·rпnr.1

. р отим, за да перо, поставено 11з11я.10 в с.туж·

фашисrннте правите:?ства и сл:?· nо-си.,но от тях, :?.,ного nо-нспо- Оrмбn.1нтr.1п:п.'J нойпа. .н?·?ю е nRpr,н\ .Вf·r,чrште ,lHf'RIШ JIIJtшнn...
може деnствнте.,но. новото C"'D- ба на народа.

нп Б. с. Б. д?ржаннс на дсмократи•ш11я Вл. Топенчаров

.д·Р·· СТОИКО СТОЙКОВ .,р11 с.1авя11ско обра:юванне. За

J

вежда от руски 11 1·ео?афилп ховенство. 'J')'K Боrоров дов ър&.U·

1

то :о·?а•,енне на вестник . ·
тая це.1 през 1840 го;?. напуща на Бардовс1.ий, първата ,,аст .от na превода на географията II нз· Ср'"ство

а каrо, в?стшш, обаче. не го наnущз.
[' о ···олто изд 18'2

"' за широliо nросвет110 ?· й
·

,арнrрад II аа\11шава :ra леса-! n ава нрез ·, rод. - rшcua отдавна за,шс.1ената Пър- въздеiiс1'В?е й
'0 щва до убсжденнето, че ед·

едно от среднщ?Та на бъ:?l'аР· Математн,,еска география. Нап•1- в11чка бългврска граматика ?·оя· •·ва ? .
· то решава да :.?з· но та1,ова издание ще )JОЖе ла

XI х сана 11а п ост 11 061
· ' ?· "ь.,? арени вестник И на 10 ? ·п

Cliaтa просвета 11рез ве•<. . Р цедостъпен то нздава през 1844 rод. в Бу?;у- аnри., 1846
· - ,с се, са,10, а,;о 11з.111за в Цapll·

Ку,1турната 6ъ.1rарска и руска народен език, тая 1·еография ,:? рещ. ?;ъдето отива, С.lед ?;ато ,н-
!". llз.шза nърв11ят град - по.,nт11чсското, стопан·

с 3 о б nocpeu•a с в, зторr
наш аестюш Български орел. с

рел ?;азват .,аготворно в.111я· , • от вси•1ю1 Р) ща у•111те.1с-rвоrо. Тая t·pюtal'II· като И ,;у.1турното ср?днще ,1з

д ри , Б 08 Б 'I' ·· 61 •rарн IJ ,. с' о Б
?·ражданскн. търговскп II к1111·=,. б

· в н orop . е.1ин от ор+ при прочуrия rрьцкн учите., ние върху оrоров. ои постъn· ,., · а,1- ,тне в дЕ'са о- "• е голл,,о събнтне в 11еторн.я-
mv ъдrарските 3СШJ. с.,ед доста

1'11На.1ю1те и 6e.1eжlm1 нашн np,. Ранно Попови•,. na в Решн.,евсната rюша:шя. но rсров събира народни 11ес11и, •1 т;1 на новобългарскня ,;нижовен
?:,н изв?стник. Чужденците 110- усн.,ня успява да по.,учн раэрс·

с&етни деliцн през "ина.111я веч, В у•111.1ището Богоров проявq- з?почва да се за11ю1ава и с кн•1- 110с.1ов1щи. част от конто 11зд1-
рещат с възторг това начин:1- ше1l?Ыln. защото нанася с ы?рушР- ние но 6

ще да основе nеt1атннца н з;1

е ро.:?ен през 181'3 1-од., в Кар· ва 11з1?1ю•ште.1ю1 способности. в ;ноnна дсiшост. ,Побуден от с.10· ва през 1842 rод. - това е пър- те,ен 1-

' ъ.,гарите не "У Оliазват •·?дава вестнr н· . дар на черковнославян- ни?;а?
· 1к. а 1 ян,·ари

.,ово. Шесто .:?ете в бедното ?с- i;parso вре,1е из_,..,ава rръцк?,я 6G;i1111 110 бъ.1rарс1<а народност• вата сбирка бъ.1rарск11 наро.sш,
,ва подкрепа. За .1а )юже 1848

•
·• с?;ата трал1111ия и 01юн•1ате.но 8

го;?. 11з.1иза първият бpnt!

нафско сечеиство на Ан.1р•.1 ези,; и става пръв уч11111ш - .110 ?;?кто са\1 се 11:?разява. през 1841 песни. изда.1ена от 6ъ.1гар11н. затв,,рдява господството 118 ж 1_

естнннът свободно na се разпр1J- на Царнградскн вестник, един от

Боrоят. тои от рано познава и?- б1,11?ц на у•ште.1я си. Затова 1·0.1i,11a 11:?дава Jlш;оветс на Жа;?ен за 11111рока 11росветн? RI/я иародsн език.
с,р?ява в Т)·рцllя. по съяе,а най-добре списваните II нaii-paJ·

с,о;?ите II оrор'lеннлт? на не,1?· когато завършаа образова1111сто llван Лсен и Нван Шн· работа. през 1842 го;?. Боrорпг с
11? rJpJl.,oв. във втор11я брой пространеннте наши

Б
ъс спестеrш пари н с П'J· Б_оrоров про:-.н?ня и,?ето .\f," н•.

в?стю1ц•1

тщпа. аща „1у. зачта1а.1 на n?· сн в 1"\ар.юпо, 1n 11с·1?1?ава сп1- lll'ШII. а та?;:а смцо 11 бhлrар· Рзnставя г1в11tз:шят:1. н се връща .,ющ,а на ню.он за,,о;.кни бъ.?· Бълг
., "' nре;щ осnобощд,евнсто, нэ.т,з·?.l

ча.,ба • r.свсрна Добр.,·да;а. J1· 1101111111 да продъ.1ж11 11а?·к11те ,11 с,;1·я герб. 1юВто взс"а 113 Сте в Бъ.,гарня. Обнка.,я гр.а.•овсr•
арс?.и i,apoдcu 11звест1IR11, но в про., ,- rr.pcrm т 1,рrовцн от Бу1\урсщ в> •t това li д ,,.lil'\eннe на 13 rо.1!ш11.

11•0., 11р11 нещастен с.,учай. и в 11ро•1) тото rръц?<о 1,)·ру•,еш 1•атоrраф11нта на Хр. )1-:сфар::? Сенщов, Търново. Гnброво. l\i·
· е пo,iara. С.1ед tрет1111 В

,
ropoo :?ащшава за JlaiШI\IIГ. аа брой всстн11кът cni,pa 110 _,1111_,3

Царнгра,1 Боrорсв с? з•н 1-

,1а111?а ?1,· сача noc.\Ja 11з.1р1,;1.- ,1(.'нсnо учн.ннuе IJ Цар11rр:1.1.
1:1.1

ВИ'•· llo п.р11\lсра 11а Чвнту.,,>r.. 1 с 3
·1 - ...

n::на на шестте с11 ро;кбн. Енер· .:tето rro това врешJ ?·чат Ра:юв· l't•poв If др. :'11.,а.111 бъ.1rnpci.;11
з? ?.,ън. тара aropa н вавсiJ· :ta довърши обрааованнсто с·1. на чнтатс.,и. По това време по,

\fUoa н с юша,овна цсйнсст. Пре·
lih;tC съвсrва сънаро,1111щнте ·?н Въnрс?ш че l'O прнв.,ичат· пов·?· ·кар раб?тва 1·ра:-.1атвката сн и я из.'t·?·

rl?'шa. трузо.1юбвва II np11po.1н:J сю,. 1l.1араон CJo:11100·.11. Сав,1 НОС'ТН, той паше 11атриотнчнн ;?э нзхв, р
' .,·?шщо;кава дrо1,ян11тс на

А

ннтс? 1птrна. тя не ca'IO or· :1обро11.10,11111 и .1р. В rp1,ц1<oi-,, стнхогворс·шщ с,1но от 1;011то _ · ' .,?,т '"' Y'lliЛllщa ra •re Ху\lаш,тарннте наую,. на пъ.:?- букурещю,те търговци. конто ,·о
ва под нас.,ов Първ11ч1ш бъ.агар·

r с,1-.1а всач1ште с11 ;ic11a. но ,.>- учн.111111?. оба•,r, с t"'еннс н,1 Or чества•. 1, х. с11,,а11 Нн1<о·
rръuю,я ?JIIK II да въведат бъ:? вс, ,?ясто ф,?.10.,оrията. тoii се ПО;\държат.

ска словuяца, npene;iщa Ч)·де·
rарскня С-гара За,·ора се сnн ;ц,пнсиа сту,1ент !IO хнчня. .,,. Остана., бс.з

с1111те на Робенснна "'русо Ени-
·а.10 по-rо.1сшпс поотраr1ват ?, пречtто, Goropoв 1цва до \'б„ i-f: ,ов нанr-·1снв" rip"';) 1842 ro,1. в 1,а \''Н т 1 и

·i с
1"' '

. I ('. ?:,1н ,асщата ca\lo PD щото я счита no·no.1rзн::1 :ia ._...,,
редства, Боrо· '!арете If др. Вълре1,·11 1·0.1с,1··л

з о tват :ta f rrnиarar. н ..11,р,tЩ .1.'"'HИPln. •1е Щ(' 6t-.,1C' 'l'IOГO П'> ·r.r:il ·?1 (' Jfr,r ( q 11.lli 1\r11Plf.1?P 6ъ1rа

I

rn ров се BHif':(a п n

ын ча?;;ия с11 син !fван да ? '" 11n ,с.сн на свvа наро.:?, a.,u, 1,еч.щн•. в Оде,;а i,1т,ров
pr·к1t O "'к. ,. коетn сн ?· '""· I!' 11 1 ·,, не С" :<all "аяа r., върне а г,

'·
.

ринуде.н .1а :с ,юра,1е?1 успех 11а в?стю,ка 11

rip. aJИ'Jii омра;;ата Но ?рьц?оrо .i:, 110 с и.?·;;а. Вип<4аliки о1·ро.11нu а р
, ,,.,,.ар я пр?дн .:ia за- ю111гите с11. "ат?р11а.1но Боrор"В, ша J·нив?рснтсrа. 11.:t?ята Ja

'
с .11ноrо J.1e и едва ус11ява Jd

Д:=Р ИВЛП БОfОРОВ
ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСНИ ЖУРНАЛИСТ

(1818-1892)
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Проф. ИВАН ЛЕКОВ ВАСИЛЕ ХРИСТУ

f}HKЪJ ?А ?ъпrа,rки1 lf[J?HK &ЪЛfАРСКИЯТ ПЕЧАТ В РJ11ЪИИЯ ИП[[П И ИПФ??МliИ?П[П ll[?II
,"tнoru рядко тел въпрос е бн;1

Г, кклишев

новено нарушават лоrичннтс до· Печатът в Румъния датира от Печатнипвта J lифок Митролодч· румънска ку.1турна общественост. Вестннк-ът 11а ••деята, 8 свuя фонни, телеграфи» н .11.руrк с.,)·А·юдлаган 11а вниманието на чнтате- стойнства н художествения внд на 1507 година. когато започват да се тул е издала 9 книги. с релнгио- можа А• се създале в Румъния ед- първоначален 11 чясг 811.,, яоже да Gн. дорн рааиого. което безспорно
внте, но КО1'аТО е ставаяо това, вн- езика. защото често търсят yc.ly· издават разни книги н-1 славякскн зен характер между 1859 - 1863 но 611иго11рн11тно течение в полза се каже, npи,ia.1.:1tAi11 вече 111 м11·

1
11?,а предимство I б-..рзftн1111 не

t1агн е бпло изтъквано с аостатъч- гите на жаргонния реччнк, 110 те са
езнк. нужнН за църковно уnотреб- г., а Иосиф Романов нэвал 11 тоин. f ни бъ.,rареккя полнгячески въпрос. налото. Днес тон е по-скоро ед110 мо,ка да 11ама.111 значението на нн-

яо право, Че усъвършенстеуването необхо.анм:ост 32 лартнАння вест-
ление, Печатница cl [ационалаэ е издала

I

Само така могат да се обяснят об- нзк.,ю•1е.11не. От неговата кагсгсрмя формациоиння вестник JI, no вснч-
на весшнка 8 идейно 11 техническо ки А

През XVI век, така наречените развнчнн книги с ку.ттурен н поли- стоятелствата на
п.

ълната свобода, с.1 свмо няьо« стро: о-партийш: 11 ко изг.тежла. че it эвнапред радиок като на -снгурно оръжие a.I! епечатариэ идващи от Венеция. тнческн характер през 1866 гоанна. която гарантираш!' живота на една професнонали» печатни органи, ripe- 11 печат са иредиазиаченп само ••отношение върви успорепно с 110· борба н за систематично каляване Сърби11 н Бъ.тгария се установявахв Псчагиицвта на К. Н. Ръ11у;1ес:,v емнграцяя. воюваща JHt живот и дкм1tо седиичннци. Дорн 11 в т11,1 се допълват, 110 не 11 да си пречат,
цобренн? на езиковите похвати, <' ыирогледа на масите, Външно-ни- no манастирите на Влашко н Mon- е кзда.,а J-4 тома бъагарски книги. смърт с вековния nоробител. Буку вестнипя все по-стремнтеаио 11а· д но 110811нота, обаче. _ не свяе
хонто ся служи журналистът. Ези- форматнвния- отдел ча вестника лова и специално " Търговнше - други п-чвгвицн като теви на рещ е средище на таи борба. Вест- :х.1у11 новвиатв, която, впрочем, 0 по.тигическвга. 110 н всяка .:tp)lra

н столицата на Влашко. Анврвч, Мънеск?·. Куку, Стефан ници и списания раёотят за nробуж няксн отношевия се 11пя11а и 11ай· исвипв - nреоб.,адааа 8 сьвре-кът на вснчк словеснч произве- има нужда от по-серио ta евиковел- XVII и XVIII векове познати с Рэсилеску и аитографннте на И. давете съзнанието на еииграцияга nрнrо,а.ното средство за попу.тпрн- меннвя веспшк, то 11е означава. чеаення е не само фориа на мисълта ска ревизия н преработка нн ripe- своята църковна култура. дадоха Перне и Г. Веярех са отпечатали която започва да работи за човеш знранего и внелряванего на идеите .vJ1t вестник е itJк.iючitтe.,нo ?н1·
но 11 1 радивен материал, като сама- веаеннте от чужлн езици текстове, отражение в цечатинте пронзвелс- р2з:1111!1111 с ьчинспия, между коит,J ки r,равдщ11с w: свободи. • обществе,юто с1.знан?1е. формацноttен. Наr1рот11в, новнАт ае·
ra мисъл. с ко„-то - i5ез да е на· ас: да бъдат те съо6рззсн?r със З"J- 1111я на В.1ашко н Молдова. и TJnl на Ра}{овски, н9?1езлн при Ра Апосrо„1нте на бъ..1rарската сво- У ,,ас, пре.1,осв0Gоднте.111ата ст1шк се стреми към широко р13„
n·ь:шо т-ъждестtiен - образува съ- komiтc на бъпrарскю,: езнк. 8 П!):.:·

Печатното дс..1о nроцъвтява 8 Ру сидескуК Го.?я\Са не?Jатщща „ би.,ы бодз: Раковски К.аравс:1оа Ботr,u, tnoxa, вестн1щн1е бях:? весrннци на 11ooti1н.;•1e, JЗ да Jадово.,ява в•.t·
?1ънн11. особtно през XI Х век. т:нr на араве..-1оn. KOATI) re е iIO- същеаременно ?а смелн ;урна ..,11- идеят.,. Макар 11 с няl\ui1 прuа.1еш1, чожно Нd.й-u1нроки ннтерес11 мацържа1111ето на всяко нзказване. даването на вътреншата нкформа· В •w I е n е г z е it u n g" бро? ).1tщава.1а на Калеа Ка.sарашн., ,р _ д

Трябва 43 свикнем с представата. цня, журна.,нстът на..: не бив:1 дз 18 от 3 ?tарт 17!\О ,·о.1ин;1, се д.tв::? .Nt 122. Пf'чатни11;1 сС,юбода .. ('е е ст11, конто канелw бът·арсю1q н-1- "?стшщмте с.1ед ОСi101юж.,1.е1шето, соuнте ,111тате.1н. ори н когато
nреи„енува.·,з 8 ••-.,,·н•е•. а 11л"д"' род. на въоръжено 1·ьстан1tе прnтна

I

t..ot:тo с.1ужат nреднм,ю 11а 1юп1tт11- е.д.11н с1,време1tе11 вес1"',к сн поста-
11е езшювата стра11а н1 вс,?ка юш 6ь1а бръз II небр<;J СRе.аt·ннс за „Courier de Moldavie.. ,., ..,,"> " ,,.. "'

р6 о' -
· • · кrн 110 отноu,?

•te тоя :шст зrt.no•tfla .n.a ,?злнза 113 !' «Хранов». Тя е изд.аJtа много т?рщ.1 н чо ад;.кин. ? лопнтн;·- 11сск11те парт11н, са пак вест:нщн 1ta os1 за r.1ав11а з11дача Al а.,няе 1"8Р·
жовиа проява Jtl.ia !.tНО1·0 важна Hfle на своите е.1иковн задължения.

::' ....н·:.:н 11 ,i_ ....cn·.::н t'.ilЩH, б'J).,?·арски кннгн. Ботев е имал не· ска хроника. 6ъo11rapCI\OTO спч?.:а- 11де?11:1. Те не търсят новн11ат.?., ос- ху общественото мнен11е а по.1:,а

функuня 8 обшестяенчя живот. а Особено стерноrипнн н ша6,1101ши 'втори опит· за вестник са напра •1ат1111ш1 <Знэ,.1е». ние се 11ревръща в ревоJ1юш1онrн nett в r.раАно скром1111 раJмер11, до- tta нJnecтtta идея, посредством мо·

що се касае до проrреснвння вест- са пронэшествt11нте. с11ортми н ки- в?1.,н руы·ьннте от Тр;шснлвання, Мt-жду 1873 - 1874 г. t съще· ...кнв весr1шк. т-рнбуна на nо.,,ит,:· ко.,а,.ото тя 11ряко интересува тях· вината, той не може Al неr.,н:жнра,

ннн, тя ниа н огрочно npaктftilt"'KO но-хроники, а недостfiтъ11но сти;1н· 'пр? 1791 год.и11.а. с I\еЛ JJ..I\ ct нзяс- ствува?Jя nеч?тн?щата IHI Д. Иаъке ческо аъзраждаttе- на български? ната i10.1ит111J"eCh:t • щ:оrрама It тях- например, "у.,турннте, спортни и

и въэnнтате.,;1НО зна11ечне. защото зув•tШt н с.•абн езн"'Овно с·, доr,н· нnт свободо?1юбю,нте )f дсмокр;зтнч- с?у • която е нзд.а?1а 13 трудове на нндрое:е·тки вестннuм и спнсання де
ната 11ар1ня. 1'е се nъ.111яr почти

л,,Рроуnг,в,11
11е110.1нтн11еск11 С'ЪбJстня 11

• n „ fiъ.,.11-зрс,,н е::,нк. Друrн nе,?атющ,1 • изк.,ючнтt'.1110 с 1,л..ео.1оr11•1нн стз- ·

със своето не11осредноt бързо. \l::t· ск11тс нп случс?йнJ? сът11удшщн. б1.:з
:ii· 1=r?ч: lid :,:,,::,rf''itl. с.,е.nн от т?щ

сабил,?:с:1(рir?ис:fJоваБ1,;1гариl1?. сt:'ТКН кянrн н брОШ)'РН, като 331'°'1 тк11 н се ()>k11&яват or .1ют11 110;1е· В т11я рашш. е.1.нн 1,нформацмо·

0 n I н? 0 зл.?w
n?ст-ник не c;:i намеренн.

Стtф:н, Р?.е.Юtе<"ку nткрива к.:-юн кем от Неде.r?ника на 6унтовн1tя •шкн. 1 с не. тьJJсят, 3 н 1,nмат въ'J· нен вестник може с11ок0Ано Al пе•с в t с . 11 въ Jf('TBИt СЪЭ.1;JВ3 да се rовори за П,Jатен-iте като обя- Напрэве(iff 6и:1и още няколко
от своята nеqитница в Брантr: 1,;nя епископ Софроин и сRършми с <llo MO)h.Hor.т за otioнa nfJc-.,e ла търснт чата ,1 сtатщ1 от всякак,ъа ан1. а

тrай111r 11н..11:ив11.1.уалю1 н ко.1скт1111·,ш 011, 11епроаерени нек.0.1.rюжнн тек· -otшra да се създаде вестник в Ру ,. ' и еоб\•здания и ,,с • тто преминава • собственост на Вак- 11а uъл1·ария? на к . ·
. _ да ззсп,rшат безкрай11ото ра.1110- 11i1 11ан·раз.11tч11н те.мн. оьа няма да

стове, конто. 1?орадн недопvстнмн

I

мъння. лндов. Тук са се отпечата.,и мно?·о nркмирнмкя Ботее - поет-r еmн1 - обра:sне, което отлitчana съкреме11- 11ак'Ър1111 неговите 11р?..1.ш.сства nт

За да има соцна.,,на .::тоiiност. не· еэнковн rреwкн н сти:tнн fie?aкyc11- Първият виноsни..:: 8118 Влашко
книги, с възпитателен характер. от 1806 до 1877 1·од11на на PY)A'ЪII· ния ве.ст11ик с неговите многобройшt r.,е?·шще на нов1шите. а ще nрнба.-

обх?дн?ю (! ве:стннкът да бъ .ll'
• и N\о.1до?а na re на 't?д? "ВеrтНliК fl:

Печатницата на ПаюР?кои с·ьщо ска 3емя. с? се nо.1trотв?..-1н кадрите рубрнкн. фей.,ето•1и. 11.,юстраниtt в11 1юв11 преимущества, стига в тияю,. не бива да се допускат във •е· ге11ера;, K11c?.1t•. Прн руската оку които с усмиака на уста са r?ремн " т. и. Вост11нкъ 11а 11деята от rая стат1111 въ11росите да бъдат рн-
спнсваи nредн всичко общодостъл- стнищ?те.

,
па1tи:1 t>T ,г:29 - 18?4- rо;?.нна. се така ? мзиrра:rз r·o.,AMl1 ку."lтурна

юtвзлн Дунава и св умирали за ро· е11оха е обикнове110 жив, страстеl'i r:1еж,1.анн с 11еобход1tмата аещнна,
но. т. е. ?икът му да t ясtн, кон- Изnкваlfо е мноrJкр:11но. че основа"а:r в Я6111: .Alblna

С
Ro??· ??;?н??: ссnаис??11:?чд;)?l?И :е??1; дината си. н ••ензбежно попеми11ен. с тe•ietнie сер11оз11ост н коч11етент-ност. В то ...

"ра=11 лесно раз?ирае·, съобр"J ·... бързината. с 0·оято се 1,аботи •tст·

1

пeisct„ и 18 укурещ: • 11 r е· Градоаете Бpa•Jla, Гао11а11, Бнкt.'· ва от11ошение 11nма нн ..·акаа несrо.1аn ,,._ ' v "', " ,·-. "" .,. r tl 1 R о m ? n е s е.'\ Те э м аест- ющн, които са да„1ч много кннrи
П Гю?рrево Волrр·'д,и i,a времето, с 11апредъка на техш,?

ш1форма,,11оннят вест1;118' да се до·
с из11сква11ш,та н вкуса из cp?;r- ника ,е 11рнt1нна н за езнковнте с.па· н;щн са }H,fS,!H 33 цел да нзсяснят на бъ.:-rгарсдн еsнк, са «Уииреа»- и рещ, лоеш.. • (I ката 11 11ов11те форм:11 на общестnеw

ш1я no образование ,1н':'ател. който бостн и nроннкв;.нfто на раз1овор- русl{НЯ похол. ю1то с? nо;р1ертава- <ТрнунrиуJ1:»-. Печатннu?тана Хрх- т. и., нэиграеат важна роля в из- ното развитие. вест1111к-ьтстаоа пре· блюк.ава до весп1ика на 11деята к

I

сто Генков в Пло?щ е нзда..,а В·К rражда"tто на б1snrapci,;aтa penonto д11мио всекид11евсш, като с-ьщевре· да ззсrьnва 11е само статии, но .1.о·
постоянно се стре.\1И към повншt· вия е:энк с негов11тt кеюшжоенн JIH. каhВН сз бнлн н.еJ1ите, за,аа,1ите

сВултуру,;,::. на Кършовскн. до ннона )НICЪll. , ме?,но, по сн.'lата ita нещата. се рн it ло.1ем11чt111 бележки. без J.a

ние на своята ку„1тура. Езнновата свойства в колоните H;J вСенид.не.в· и теtrденшште на тоя рус..::н nоход.
1877 rодняа, е пределите на Ру· На 26 октоwерн 1871 r .. бнва свJ. 11ревр-ьща все пове•?е II nове•1е в"Ъв отс:1абв1- ш11роката и точна ннфор-

.характернстнка на вестника завнси ння печат. Ч)?ж..а.и езт<овн вю1яння Това МОЖf'? д? смя;???u:: и"??: v.ъння. <'-' м:,дtзлн 312 ю1н1·н il,1 к?и nървн,r с:sободек конгрес 1ta nестш,?с 11а t1овн?1ата, в н11форма· мания. Ед110 подобно съчетание на
..

ф lnеч1тни 0r1·3нн във ..- 6ъл1·арски езнк, а а Германи11 за б р мъ ня На 11овината с 11де1пе е. може бн. ,с:
от състоя1шсто на общеrтвото, за R Ааи-р11здю1нн ормн се отрс:1зяв:1r ..с:;ооа.

•

същото врем,е, излизат само 2 кнн-
;1н ер:шцня. ле11?т •

у? и "ре1;1ен11я
цк?нен вестник.

най-nрив.1екатt.11,ата форма на. с1.-
).;Оtто той е 11реднаэнэчеu в дален особено в nеqатаните re.nrJ·pa.чк от В тов? r.реме в Бъ;?1·ари,а са съще rи.

тоя. JФнrрес с? н.lfн 89 т t O кият 1?::?:????· ;омла:??я?·н;:1J;,м::: вр,,..1ttеюшн nо.1итичес?т вестник.
исторнчески ,ю,1снт. Еuно сравнt· чужб11н?. Нови. често rвър?е стран·

?????::,?с:??Ч??ц??;:?н,?и ?;х:?=? В rщкка фмда,1на Руен?, 6'1· ?: :;?,?=ат:·?:??;, "'к:::::с::те r·ъщо в.,1tнние. е сзмо ннформа· На всеки c.,v•raй. трябва да no•
ние на езиковите особtности на нк езикови склонности, с.вързан11 с

r,р.?тесне.шtе. Tyn,ското владнс??стао 1·оь.арt.нне ка стеснителните ус.10- О('.ЪЖдал r?рианс..:ата ексnанз,?,r, нмо11ю?ят вест11ик. Tona е то.'IК()В8 же.,?еч. •1е ""чисто информацион„

вестника от прели 30-40 ?·одиин, навиuн па o.to:riнa мла..1еж нпи на даде r.J„1ечя отражения. Поробеюt· RНЯ: за проrре:снвиата Мftсъл, ме мо ко,?.то е застра?uават, Дунавските естествено за д11еш11н,1 век на ско· шн1т В"'спн,к v нас ще с.,ужн не

JOHI отпреди повече nоко.,ения- със други реэко обособени со1tиа..1ни 6 бено онези които жа да на\tерн nnчва б1v,rарската зем:11 Печатът е осъдил ко:1он11эн· ростrа м 11а прогреса. че ue се 11уж- 11а .11«?1н11 11 :t.pyr11 eroiictit'tнH ннте.-
тс ып·ари. а осо ' реяо.ilЮttнонна npeca. БъJ1rарската " '

Ру?ънк" с немuк Печа· ""f" от 11икакв?, разясJtен11n. Br<-·:11 nec11, а nспкоrа ще с? в11.ъхнnаnRа
сеrашння еэикове.н облнк нз всек,1- r·рупнровкн. проннкsа; Н.:\nраво н..,и не са \{01'ЛМ л:а т-ърпя.т турското преса ме можа да се развие а до- ране:о нан

:t ;нра11ството юt "ма rщин жа.s.ува да нау•1н м11r r10-pa11f'\ нов11· nт една nо·оъзв11111ена 1f б.,агnnодна
дневния печат ще not<?жe значи· 11ре.з хуморнстн1шня пtчат еъв ве- робство. са търснлн убежище 8 маu1на обстановка. nоради ffacнлн.tt· тът съд ?

огро•,ната част от ?аро- ннте, които го шпе?>еrуnат. д 11ям.? 11.е.1 - да подпомаrа nDorperивнnтn
в.,ашко и Богданско. възпети и -в ството над „

телнн раэ.1нк11. конто засягат ие стн11карск11я език.
народнн? несня, !\ЗТО страни i·o? ческнте метоАи на турскик азнат·

д?. К.оRrресът протестирал против no-nnиroA11n rоедrтвn 3а ра'\11.tся- разв•1тие на на1ш,я 11а.род м na с.,у•

само nравопнс.ння нзr.1"с-д. но всич- Все пак всичко TOBQ не нн дава ски рtжнw. Българският пt•1ат в откриването на австро-,·нrарски кон ite на IIOR1tнитe, от е..?нн модерно w1, •1а неrое1tте ,1ацJtоt1а.1ни ннте·

кн грю,1атнчнн области - эвуко- основа11не да BЛidl аме е..,?мент на ст;??t•:,??н??лгарскн аъrтання. като ???ъян:? ;:::!?н:ла;??р:я;:я;я!?? с.у.,ства в някон rралОве нз Румъ уреАен вестни I(, с11_•_г_0_•_11_1•_1_•_·1_•--?_•_с_11_·------------
с,,овне, форма на думите. peJ1 н подr(еншме в то:1к.ова 11звес?н11?

;:??::е:? ;?зj????т??.??::.???;:? :?ъ?;:е?. ?:;0нс?:т;аз;:?::"???- :?:;еJт":::0?к;.?: ??;:не::;:и .??

0-Ъ?ВИ?I [?UИAllH[IИ?([KH B[[I?HK 11??[ИЦА"
състаа на нэреченнят:t. сти.1ннте израз с nре.sрнте..аен оrем ыс <вест-

6 ? реки елементи бено сАел: 1840 ?·од;ша. Събltтия.т.1 строе11и11 н? рум-ьнсКНJI( пе11t1т, съз-
nС'lхsетн. а най:-аече ре11нншння 93· ющарскн езн.:::.. Ilапротнв. -rоя език съ удените uьлга .; ·

дад•,,и 0„0бено r.,ел. ,.•дааяне.то в
Честите воАнн. конто. Русия- и от 1848 rод:нна тласкат пе11ата ло "

nae, 8 коliто се отразяват no най- к.ато с1,ед?·rво aci 11зкзз на .еътр}',1· Авс-трвя са водели nротr1в Турuил, nъ-r" на проrрс-сненото р?эачr,н'. кърви на Парижка.та комуна. не <:':а

прек начин промените н нсвостнте ницн от 11очти вси•,кн обществени се отразя•ал11 и върху българите, Ион Братl!яиу, д...итрн.е Братня- мог.?и n.• не укажят мнянне 11 •ъ? В 1886 r, Евтим Дабев започ
11 обшествеиото устро?ство. средн н 11рофесии, вее 1ювече се конт) са бнлн nринvдеин да 'Т'Ьр- нv К А р„сетн Hnкo:nae Бъ,r· ху бъдrарrките журналисти. емн ва в Сев.?нево издаването на

с.т уб•жище ,ад ДуRава. в обла- че??v.•
·

ч;.sАр Боп?к с.а жvрнаж- грантн в ?;укурещ. Карканве,100•.,,? ", седмичен вест11111< «РоСJща•, в
Х к ерьт R вестннки който усъвършенствува ,и се стречн към с

I

н рv1tънс ., , Аара т , а . .
С'!'Нте tta. Вл:нu\(о, Mo:1дOJJa, Банат. сти с eвpo11eitrю1 ;?охват. И1pdrT- l?ff ..., .11нст ? ?

.

а
ко то за пръв п·ьт се заговор·

яэразяаа nо?111тн11еск1-1. к.,асовн, разумна чистота. нрав11;1но.ст It то•1·
О.тrення и Южна 'Бесарабия. ва.?нt в шко.ttаТ-а на Сен Снмт-t Liber{ate11 It изm.J'\a1tr sсяка сря.11. . ва о1'?рито за пропаrа11да на

нд.?йiш, групови и 11.рофссно?iа.1шt ност. В таt1 Jtиcoti;a отч??-тн юй •
8 краНztу),?дв?иТе гр'а.21.о1't, ? Ot'O I{ Фур1.1,.., ?,-,·э-пнrани? 8. демо?р,,1;. ct- 11?онзJJася з11 «Парижката кому- со1?иалнз.11а. Обаче н Т)'1:, на·

.,хвашаiшя отговаря винаги и на с:?ед•а завети re на 11ърв11я 6ь 1·
бено 8 Браи:rа, Га,,щ, Турну-Магу тн'lннti н св()бодолюб11в nрмню,n на Мя> 1<ато за едно вtлн,w„еn?µ;р,но ред с маркси•1ес?нте. поло:?е-

\:ъотвстннте еэнкоо11 rре!lства, с гарс•и вестникар Богоров, коАто рс.,с. П.sэtш. Болr·рад н т. н., 611.1» Мац•н• " Гарн6а.1дн. nоко.,тен•етn еъбнтне. ::?/рен?::: ?/?::?:::.oi??
6 б ".з,,·-стре?,н с българско н?селение. от 1818 ,·одина изигрэаа го.1Ама Enoxsтa бе бурна. вел11•1ава. nъ1·

конто сн с.,ужат уреDннци н tъ· о аче сше прекадено увле?t?н в г. u,
по:1.11 истори?tеска роля в страната cit. на -със с-ъ.битня:. Ру)lънската npo· в. •Росица• излиза превод на

1цеята за езикова •н1<'тоrа. llaн· Б}курещ ста11е.1 център на · • -? ?е сто, марскческата бpo1uypn •Наемеl!
'ГруднНllИ, Наистина. rова са фак· т?Р?еско 11 к;•..1?т?'рно 11робуждане. на Важно с1>б11тне: в нстор"Нята на , реенан8 ,,uJltt("r-aeн()CT в. · · t •

,..1. конто за обикновсн11я ?щтат.:., ст11ю1. 11онико1·а ??нкnт ма нашия б·ьлгарнте. Ko1·aro се го-вори за бъ1· neqaтa в Руr.с:ъ(-lий t nремахва:il'ТО ната на б-ъ.пгэрската кауза. Бе,

I

труд и кап11та.1t?t - пъ?вnтn
? е r ка ,•енэурата от владетеля Грю·,)- да набро„м sсиr1ки ?естницн, ..,н- марксическа 1нmra в Бълrа-

остават почтн неэабе.r?язани, но зt1 вестник е иедостат-ь11но о\1ясннте· t арека книга, . cn.нcaнffc нл.и п ..:. - ' r?нз 1 П 1890 Д б в прс
ни" 8 Р?·-.ъния, ю?,ме nредв11;,,. он• ре Гика. Когато през 1859 г. ,·е с,ове. сnнсаиня. конто ,·я из. ·' · ри,r. рез r. а е -

nо-нро11нкновено наб.1юд.енне. и за .1ен. друr път к ..,ишнрсш, пре?-..а..1ен.о ... r t··ьедикяв.1т две.те кн11жестаа, н:,,- .1и .д.о освобожJ.?нкето на Бъ:11·::1· вежда и издава брошJрата на

нзс.•едвача-спеuиа.,нст те са 6,•з· t·бнт 11:ш разтсr.,иА, но R не1·n ?оrзт бълrарСки революционен ne,i:\ · р ем c'hc cнrvp дюсщаАtt •Кой па чнА гр·ьб
·• - който 11одrотв\/ nо.,нтн11еското чро- стъпват нови услови,? и улесч?- рия- а ум1tння. мож 1

-
•

спорни. Редакционният щаб н под- да се поL'Очат покрай тня недоста- б\'Ждвне ма бъ..-1rарсhИЯ нар-Jд. ния за neqaтa П0Jf11тн11ескнтt. боо- ност да о'tбе..,сжим. че 1'снчките са живее и еиrепсоватn брошура
?·ъ.•,·арнт• в?в 8.•ашко и Моллu- би се разгар?т. Борбата межд.v отразявали въждеJ1еннята. на eJ\JfK ':!заъ3вми.тие на науч:ния социа-

6орът на сътруд11111(11 И\lат nинаr·п гьuл, и -.ного прtвъзходнн каче· о ,, ? " ·•

) ,. 6о за своята сво •=
ётвг на б·ь..:rrарскня жvрналнст w ва намират с·ьчувстаието ш1 ру- ?1и6tра;1нте (наре11еяи 1,е:рвеннт?

I
народ.. коnто се ри .

- ·
...решнте?1но значение не само за те· .

чънскt(те ишроки нараднн мас.t. и консерваторите (н:?ре11ен,н белv.· бода я s постигането на тая tteл ,Цребно-буржоаанятс обще--

м.атнчната страна. но н за е.з11ковия
пнсате„1. Румъмите, новпиянi4 от заnяд•tn· ?) 11ав?111за " нова фаза. Mнorn търси при11тtлстаото на близни и ствепо-икоиомнчесни условия: и

вид на вестника. Так? нзнскаюJят Значението на вест11и?.:а. .когато европеr{скати ку.1тура. от фрt11- бъ.!Jтари емигранти застават 11а далечни наро.zн1. като хвър.1я лозун прк!tитивнкте, още не дш:рерси-

той е списван R н npe tilt ав дул екни дух: на с.во6одата II от ру- стран?та на ,,ервеннте - носите- ra за нобратнм11ванtто н създава· цнрани класови отпошенпл не-
кн11жовен е.!НК на литературните а д ,, •

ските НR.nреднит1RИ кръ1·овt. в??- ли на възви111ени ндtи за с.еобо.?а ,rето ка tдна фtдераuнп от свобод избежно налагаха своя отпеча-
мдс.;,н на вест11нцнте доб..·?ижазат 8 езиково отношсн??е to голямо. за-

кога са ?юд.държаJ,н бъ?rарскат? и фсдер;щн„ на балкаискк1'еr нnр')· народи коttт-о да отрtдн равни т-ьк и на соцналнстичес?.ата МИ·

щото той със своsта мс11одостъ11- 3 р • ик ' C'ЬJI у иас. СоцнаJIКзмът по това
все1ш4нев11ия печат до книгата кауза. . .а.11. а 1'ая възторжена умъии . upaRa и равни з?А.ълж?иия за

вр@ме се схващаше само като е

му спечелsат читате.1н с по-спе- ност непрссr.н1но поааиrа rрамот- . В 1806 година 'В Румъннt1 wз.?1нва

I

Каравt„1ов лншt следните c.n.?gвu е Асю,ки народи ?лизащи s та1r фе· иравстве про

I

на софроня в ,Сво6ом> от 19 ноември 186 ,... ,ера?•н• но yч?ID!e, което се
uна?,ни :штературнн ннтерt':сн. По· носпа на читате?1ите. К•1рн11коt1рочнонн · .... , "' тивоnоставя на несправедливост
:nитн•?сскнте статн!I е междуяаро· Б11 бн.10 жедатею10 в бъмще да !BU - Рибният буквар :а н?ет·ь? дъ;,.:.;/::.:?;•:??: д:•::в:.;?:: Бъ.1гарск11•т печат в Румъ1111я е та на обществе1О1те наредби. Ос:

де11 " вътрешно-nол11тнческн ха· расте броя 11а ре11актор?. еътруднк- Берон в Брм11ов. креnос. Pl
втори Швейuарня. Р1мъния, criopeд I едни важен етаn на българското вобожценнето на народа, негово-

I11.н и ез11ковн с-ьветннrш с nр11зва- ?гъне.ката култура • Транtилваю1я. своята свободна ко1rст.нтуuн.1f. 110-1
възраждане. то щастне се сn1яташс ,,ато нрав

рактер ш1ат свой специф11чен ре11- Пrit::iтiнtш,тa на бу1•?·ре1ttката \.Jti зво,•••• на всмчки мАродности. бrа в тt'I„ 11е,1ат веt: .:!ухьт н? рево- стаена задача пn и11телнгенцнл-
11не. прогресивпо·ндеftна ор11еuт:1· 6 а " м зник с известни 11а вснчкн прото- тропоJ111я пусна ..,а кнн1·11 на ълr р· раЗJIИКа, да r:e раэеивRТ свободно, люtон,та и ма саободата. .,адата та. атова nponaraндnтn се uа-

хо.,нн и обобru1tтt..-1нн h?раэн. чннто ровка и ку.1Jтурз, а ръковол.нте..?нте с"У език още нрез 1829 година: ,а ct о6разоеа:r '" шшред11уват, .11. реаолюl\конна партия 1' Ррtъния. co'laaroe към интелигенцията с

:куртоазен см11съ.тr често подскзэва. да прибегват no-qecтo .11.0 съдеН'· Новият завет в преrtод на Сапуно.в търгуват и работят бtз н-11какак с"вс cAo,i не'!ат 6м11уа.а к изоб.11нча- цeJI да се организира от нея ед·
ствнето п.? изтъкнати бъJ1rарскн н се издава с б.лаrоtюдението Hi\ Грн nреп,rrстаня .•. 1 lне видни. 'Ile ру ва, затоаа no характер тоя печат яа обществена сила, 1'ОЯТО дn

I110 не нменува пра.о факт11те. Топ
,·орнА Мнтроnолнт Унгро - 8,1a1u· мънското nравмтелство не само, че е реаолмщнонем. Револц11он11ата npe освободн народа, да осъществн

език се нуждзе най·веч? от сп1.1н- чужди аеторк като сътрупннни.
ки. 1111 з.а?я r?,:,11111 свобода АА образо- са открн: пътя към Дуназа, рек:1та общото щаС't'Не и оОществеш,та

I lеобход11мо е Jia се създа11ат 6 солидар11ост, По тоя 11ачин интс
I

етична rъзк:1вост и rp,1;ю11•s под-
nси,,ки ус.,овия u да сР.: в.1:сжат до- 8 същат:t 11сч?тни?t:.,. дядо С:1з- sаме тукашните б-ьлrарирбългарски на надсждбата эа 6J111зкото ос;о ;? JD1геицнята се издига до един-

бор на изразни средства. Тук са вейков през 1852 го.з.ииз nе.11атил - нn още. псчага».? · умъния " денне на 'hлrарскю? народ. ат 8 ствепо обществена сила, ноято
я?бхозю?н усн.,няrа на з.обр(I сти- стоn.ян усилия, за да се постигне Стихове и преводи от Езо11. Дру.·а историята 11а българското освобож 'Ntfl ре.воJ1юцноин? nресн за А'Ыtrи сама ще мо>1:е да осъществи об-

е;11111стsо н съвърw!пство • пра· J1е<1атннuа е тазн н• Пнтар Консr, nение тр•б•• да нзиr·рве, според К•

?

1·одннк ще служи като nример на щото IЦIICТl!e. Тук се чувствуваiЛнстн. каквн1'о някои ОТ' наш11те ае-
вн„1н11й образцов езиков изказ. с Пенкоги,,. Dоrос.1овскн книги са се рааелов. съJщ) така1а ро.11я-. каквато и.rr.вн1цнт? 11око11ения. които в люtt в.пвякието на руската пародни-

i:тниuк са nрна.,ек.,н като сътруд· коАто трnбаа да се от,,нчааа RO· отпечата.?н 11р11 Захари Карка,,t,н са ю·ра.,и Всис11н• и Ломбардн• в то на трнмат1 Т1<таии на рtеолю- ческа хитературn.
l!HUJI. По.,еынчннте, бележкtl ана· мсждv 1840-1850 r. :О1•1сбнн1111 "" ясторнята ка нтат,анското обсдн· 11ноннята преса щ? виждат трите Под мия1D1ето на това разби- ЦВЕТRН СПRСОВ811"'r. 11стинсюr народ.ек и ку ..,тур?rt се оiпечатали при Иосиф Кол·нt· нен11е и о'свобожде?1ие. f звезди, която ще посочат светлият раве за ролята на пптелигенцюr. журналист и nнсател. заrинап
"'ят острота в е,иковкя тон м обик· бъ.1гарскн вестник. Jннк межд} 1843-18.36 1однна, Бла,·одаренме на нроrреснвната ,път ма бъл,·•рската евоfода. та през 1888 г. започват ОПИТ\! 1<ато партизанин

навицн.

за орга1mзнрnнето иа учитет?те.
Иаюшват ред у•штелскu дРУЖе-
ства, правн се OIDIТ за обедиве-
нието Иi"tt в уч?1телсhи съюэ със
задача да се бори 38 подобрение
1\1атерно.лното полон;евне на ва.·
р?ДЮ\ТС учктеJIК. В 1889 година
Никода Габровски, тоrава съдия
в t:офня, върнал се ntпoro въо-
душевен от учредителния i;oв-
rpec на JI юrrернациона.'1, на кой
то той присъствувал, правя опит
за орrа1шзнране иптс.,нrе11ЦИята
в дружество «Нов живоn, Спо-
ред Габровскн, нитетsrевцнята
е най·оаЖID!ЯТ фактор на обще-
ствеl!ото разв1rrне. Но, за да нз-
пъюm тая своя роля, т,r трябва
да от11це сред народа, да изучw
неговите боn>!И и страда1D111, да
го превъзпита. А самата тя трnб
ва да сн н3рабоm демократиче-
с,:н убе:?,еде11ия.

Из «Ле1щ11,1 върх,· истор1111·
та на БРП(1,) от 'Грайчо Костов.

свърже двата края. с характер-

,

за11исва студент по меднции1.1 нерно дружество, което да по-1 всеславянс1,и събор, на коliто ще

1

"оАто издава само буквата •
1

къв вид чужди ду>?и II в Кннrо·

1

си Богоров прекарва в Софи,?.
ната ек упоритос·r и твърдосr която според aero била особено стр()И паму•ша фабрн1,а в п.,ов· присъствуват делегати от вскчки (1871), По това време roll за11оs- аище аа прочита1П1е (1874-75) вссця.10 отдадt'11 на кн11жовни
цезн три години се справя с необходима на българския н?- цнв. За тая це,1 nиwe спецна.,?н славянс1,и народи. За да не ocra- вз да се про11вява н като краен яростно се опъ.,чва срещу си.1· ааню?аю1я II на страстта си беа·
в?ичкн иecroдll. но когато або- род. В продължение на няколко ,.с1атии. издава брошури. но н?· нат бъ.,гарите о? '!'у.река без cвoJI езиков чистач (пурш:т). Издаде· ното руско влияние. or.,eд!IO да чисти езнка. Пренз-
11ат11те му стават само 180. не· rсд11ю1 yv1 сериозно, но ие пр•· кой не записва от а?-циите. До· представител, тoit заwинава за ните от неrо три Уи,..,аа-• •• За да бъде по.1ез?1 на сь11а дава ня?<о.1ко пъти гра)1аt'Инз
мотията му дотегва и той npe· става да се занимава с българ· ?;ато очаква а,щноиери. вече ?и· Русия. и в Петербур1· се предсrз· б1'.11rapc1<Ri JIЗ\111 (1868. 1870, 1872) родющите си, тoil l!Jдава една фрснско·б ь.1rарс1шл речннк. за·
отстъпва вестника заед110 с пе- с1;ите въnрос11. РL'КТОр на фабрюса•. Бо1·орОt1 из· в,? на императора, а в Москов· са е<?идетелства за •1нстачесю1т? nранти•1еска юшжка Селски .,е. почва иякос?ко вестника, посвете·
чат11ицата на А.,ександ •Р Ек· През 1858 rод .. лекар вече, So- д1ева една ма.,ка ен11ю,лопедня с1шя уинверснтет ,·оворм на бъл- му "'РаАност11. кар (1875), в 1<оято уч11 селяните ш, на ез11на. написва биогр?·
зарх. Отива в Букурещ и тук горов се връща в Цариград, но, РазJ111чnк позяаяи,r за у'lеяицw, ?•арскн езнJ< 11аред с представи- СJ1ед като се убеждава. •,е е. са \IИ да познават бо11рст11тt' 11 ,13
надава наново географията си. но выесто да се посвети на тс,1кова (1865), ,1ъдето зак11мателно раз- те1111 ма останалите славянски ыннжовек труд кя?,а да забог?- с? лекуват. Сръбсно-турскатn

ф1•ята сн Живота мн описал от

преработена II разшире11а: Крат- по.,езиата 11едиц11на. взема ун- правя на нашите младежи Ja народи. тее, Боrоров рещааа да опи ra война го сварва а Цариград 11
"ене (1887'· к ьдето проявява
бt?з1\раАння сн опr1оrизъ?1 : weR·

ка гсоrрафи,r, математическа, стне 8 редактирането и списва· зс'1ята, слънцето, зоеэдмте, кау· На връщаkе от Русия Бо1·ор:>я щастието си яа борсата, СJ1ед заедно с други бъ11гар11, пр,•з
фнанчесна и по.111т11чесна !185L). нето на en. •Български книж,1- чука. електри•1ссn1ото. l'ренла>?· re сnира за 1•звестно време • Бу- 1-2 споJ1у•1.?иви борсови cneкyJ1a- Одеса отпва в Бе.1град доброво· cfтroдшuei,. без семенство и до>1,

С.1е.1. това тръгва да я нрода,а ЦИJ>. На с.,едната 1·одина оtнна ди,r и np. nурещ. h"'Ъдето редактира вест- цюf аяа1·а всичките сн спестя.а,- лt-ц. Назна,1ават ro военен .,скар. 1-i:1\fIOш., почтн жизнения сн път.

no Бъ.1гар11я. В Шу11еи 1·0 по· ,·радскн .,екар в Пловднв. Ту:<, Във връзка с фабриката c;i, ню< •Народност•. а с.1ед това te ния в аю1ни. но фннансоnата Пре:? нас1.оро 11збу:,ша.1зта Осв.>· тofl июшра сн.,н 8 себе сн ?а

t.анват за учител, Той приема :1 обаче. се убеждава, че народът през 1866 1-од. Богоров 11осещава nресе.ава въя В11ена. Тук се за- крл:?а през 1873 rод, ,·и nо1·.1ы11? бо,111те.,на война, постъпва на с,• с,, ·с над )t11uroбpon1штe r11

cv :?ас,оява в тоя град цс.,и две има нужда от кон1<ретни nракт!I· някои наши градове, за да проу· I нимава с речницн к надава и тоА остава без всекаквн сред- руска с.1у;н6а 1што 11рсводn•1, а 11rспо.1:, KIi в живота н то в \IO-

roд!ll!II. llpcз 1853 год. напуша ,,есю? знання, та започаа да н,1· чи стопанското им nо.?оженне и Френско-б-..л1·арска реч,rик (1869) е1м, llродава .1.1а1·ння c,i •1асов· през 1879 1·0.1. е превода•, пр:? \lепт, i<oraтo 11з.1авu списание

учиr<'Лството II става превод!<\ лава Журвал за uаука, замая? 11 вs::мо:кносrиiе аа индустрия. -· наА добр11ят наш речник не Hlfк н ct r,рнбира в 1\арнград, къ· р:,ския ко\lнсар 8 п.1ов,1?,в. 1\·ic бt'.1 нпто с.,ин •бонат. Вярата чу
на френс?ш войски. взе?.rащ•t n.рговия, където дава прантн•,е· Вnе•1ат.1енюна сн от това път1·- само до ос1106ожден11ето, но II дето за късо време пома1·а в р•· r,род,,лжава борбата сн срt'щу в правотата на Qf!Oвa, което f
участие в ?римс?,ата война. 8 с?ш съвети на зооаятчпн. тър1·ов ване излага в н ....оJIКо .цева раз· д1,л1'11 годикн с.1ед него, С-ьщото ,1аh-т11рането на вестинн •'Гур· ,,_vжднте д.V·"" и пцава редица върuш., ця,1 жнвот. увереността
по-късно nра.з.ружава <!.-1.ИR а••!!.· ци н земеделци. ход.ка no б"'парсккте места оба11е tte 'IО;ке .ца се Nаже j::t 1t11,.•. Наn.1еае,тен като меб11аrа· кннпаш Чкстоб-ъпгарска нnкnва:т· "''· чр е б11.1 по.,с?е11 на народа
pllкaнcкll воонен кореспондсиr, За да прн.,ожll на дt?о нд•·• (1868! - пьраите пыни бем:кки Б,?гаро-френски" реч111<к (L871), н?мжден. тоА се вих:д? nрин.,· и, an сладкоду,,ство (1R7n кorr сп •,е не е 11:1\l'l!la.т 6.•зце.1но ж.,.

Спt·,·тн.1 •ня1,о:1но жь.1111чюi• т? си за ro.1:1::ii:oтo стоnаисnо ана t' нашита .,нтсратура. n-...,с:-н с новон:1коваич ду.\tи. Bhf' :tен 1".:t отиде „ rr.,ов.1нв. 'Т.'" о не на\111рат вн,щк:ъв npнeJ.r оота <' !, J'O чрешп .10 not·.1e.1н ,я

тр?ц се, 11 щсст го?иwан, БОГ) ,,?ние на индус?-рилта. Богоро11 llpe3 1867 год. Бо,·оров се на> Rиена Бо1·оро11 р?боти II ка;, с, отд?sа •сrця.10 я, нi>IIA1'? ''" ср?д обществото. ') д 11 :?О о,:тт1вр11 18?:! ?-од ..

ров Jа,,шшва за Пара:к и ,е с? Jаома да оснС)ВС tдно акцно· •саа1. че а Москаа ще се съсrон ецнн ro.,Ald бь.1гарскк ре•1ннк, or страс·r да qксти езика от BCJ11<a· I Пос.1еДJ1иrс Nди1111 от ;,шво,.. ,uraт 11u•1111LJ ь <.:о<Ь11я
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ПИ'ёАтЕлитЕ(0БriГОРов и ПЕРИОдИчнИя ни ПЕЧАТ- НАЙ-ГОЛЯМИ ТЕ ПРИЯТЕЛИ НА ВЕСТНИКА

I

в сs?ята nо.10вн.нвековна книж.ы- Б.}'К}'рещ. Креднторите бързо про-

1

говяше за прочитане». Първата

Чест н слава 1111 човека, който гладен и гол 80 остваа верен вна ценност д-р Иван Боrоров pt- дават н вестннк я печатница, и ед- книжка е отпечатана през януари

е з б
' дактнра осемнадесет вестницн и вн сгнгнал в руиъиеката столица t874 r. в Прага, а саеаните пет .-

сь да., първия ългарскн вест на борбата за свзбода, за която списания. по-голямата част от ко11 ro Богоров вижда невоналеаляят ца: във Виена. Това сКичrоонще? сь-
11111< и с това е сложил 11ача.10 "У бе нуждно неговото .'11Обнмо I са негови собствени издания. Раз- риграпскн вестник, с нова нумера- държа главно статии по ёългарски
па нсгннена иацноназна нупту· сЗнаl\tс•. лнстваме ·"" ги. на Otl'!_ се хвърли цня - гол, J, бр. 1. еэнк, но има н такива за занаят и

ра Няма да cnoplW дали той е През миналата фашнстка ево- вестранння интерес, конто Боrоров БЪЛГАРСКИ КНИЖНЦН търговия. За да 'ти продавв.: Боrо

б А б O
проявява къи всичко, що се отнася ров обикаля по цяла Бъ...,rаркя„ сти

ха пнсагелите яха Т'Ь лнак до напредъка на българския народ. От Букурещ, Боrоров се връща ra до Варна я от там с параход се
до вестпака, r.акто никога no-pa Любопитен спрямо фактите. нвёлю- в България, обикаля Родината си, връща в Цариrрад. Обявява се

110• Вестввкът се яви за TJIX мо дателен къи събитията. амбнцно- стои учите?, в Шуиев, ввмянава аа ср"бско-турската война и Бoropon

щеn фа,:ел, с който, въпреки. эен н предприемчив, той е и труло- Париж дето свършва медицина и през Одеса отива в Сърбия• вето

пречките от цензура, полиция, люёив - качества, конто не ro на· през 1858 гоа, отново е в Цари· го' назначават за военен пекар на

власт _ можеха да осветяваr пускат до края на дългия му н град като лекар. През 1856 год., гара Явор. Свършва се воilната и
разнообразен живот. в турската столнцв се основава Боrоров отива пак в Букурещ дето

тьэшото ооле на фвшнстните за· сБЪЛГАРС!(Н ОРЕЛ•. Българска община, която между дочанва Освободителната война н

вгислн. Повечето ант11фашнсnск След като се прочува доста яеж- другото има за задача да. надава ваедно с русите минава Дунава.
писатели бяха едиовремепво 11 ду българите с издадените от не· книги, капендарн.. списания я вест ЧИСТО БЪЛГАРСКА НАКОВАЛ·

ro ликове на българските царе ннцн. В началото па голнната поч

I
НЯ ЗА СЛАДКОДУМСТВО.

Иван Асен н Иван Шишиан, както ва списанието сБы,rарскн кннжи-
11 българския герб, а след това и циэ, което излива два пъти яесеч- След сУпътв;шнята:. и сl(ннговн-
с географията и граматиката си. no но, всяка книжка от по АВе коли. щ?то», 8 конто Богоров Се заема
съветите на Липисканските българ- Редактор "У е Д. Мутев, голян да

..
оправ_я н ч11ст11 българския език,

ски търговци В Букурещ, Иван _Бо·

r

учен с докторат ·по философия, тон не престава да мисли, че ези-

горов эаминава в края на 1840 r. професор в Петербургския уннвер- кът трябва да се о•шст? от всич-

за Лайпциг. Там тoii взема частни снтет, Jlo през есента, той е трЯб ки чужди плевели. Тон основава
сппсаннето «Чисто българска Нако
валия за сладкодумство», печатано
отначало в Пловдив, а ?лед. това- в София. От него 11з.111зат през
1378 - 1879 год. седем книжки ?
две притурки.' Макар да няма нито
един ябонаг, той продава книжки-
те между многоёройниге ell позна-
,ти по цяла България. В сНаковаJ1-
нятаэ, Богоров кове .все по-нови н

уроци no немски език н се запозна- вало да замине за Одеса н д. ·му-
1
по-абсурдни· думи, които му 8.,0?::

ва с лужнчанскнте фнлолоэя, писа тев с одобрение на Бъ вгарската сят- не много завидна СJ!ава. В

тели и вестникари в Лайпциг, глав община поканва за реда?тор · д·Р ; ковалнята», дядо Боrоров "?"ества
н? с ьс Зайлер, Смолер н Иордан, По Ив. Богоров които се заема и ло- [

11 своята автобиография. Мотото на

това време, те издават в Лaiiiщиr. вършва rод?шнината. в една _от '8ест11кка е: ·сДок.1е език живее. иа

два вестника и едно сuисанне. Под к«ижl{/lте тон- описва _прнчuн11те, род не загива•.
тяхно вл11яи11е, Богоров з.а?щсJJя nС>радн конто .с cnpen 8 миналото БРАНИЛНflК, ЗА Ь·ЪЛГАРСКН
сБълrарсни орел?- И наистина, на сБъ11rарски орел• и "с напусна., ЕЗИК И ·ЗА НАРОДНА ОБЛАГА
20 2np11.1 1846 r.,. 11з.111эа ·на ,5,щ «Uарнrрадскя вестник•. I На 7 март 1880 rод., д-р Ив. Бо
свят първият бъщарски вестник, . • СЪВЕТНИК rоров почва в София ново·спнс?нн_е
nечатаи в 500 екземпляра в nеч?т Боrоров се" установява. в Пдов- за 'IИСТОтата на ез11ка, под .наслов:
н11цата Браiiткоф С11е Хартм. Ра?- ДИВ, дето е ,наsначеn за градски сБранилннк за български език И за

то човечество. пратен б1т вестникът в Букурещ, .•,екар. но ,,екарският занаят не народна облага•. От неrо излизат
Таз11 добра тридицня на вай· Одеса, Цариград и навсякъде, .11ето провървява, още повече. ,,е тогава 14· кннжк?. В Браии,,ни?а. Боrоров

голяма близост на писате.,я с Богоров И)!а.1 познати. ГТо.,_учн.111 в Пловдl!Q пламяма борбата. меж- cJ1eJU1 наи-реВ110стно езикът на, 110

вестника е и днес все тъА в стн се ласк_авн отзиви, r.чавно от чуж·
111.у

бълrари и гърци. в желанн·сто внте държавни закони да бъде ТО·

па на нашия духовен :?-.-ивот. денцнте. Априлов ro. f!амира . за си да бъде по.,езея на своя народ, чен, правилен н чист.
много сме.,. Думата сорел• М?же.,а д-р Ив. Боrоров с.е интересува жн·

1

· НАРОДНОСТ .
Макар че при д11еш11Нте техви· да се з.1овид11 иа су,,тана • , , н 80 от стопаисю, ,nробJJемк. Той съ Същата година, А·Р Ив. Богоров
чсеm, въз?1ож11ости тоя дРIЖб.а вторият брои, коfiто излиза едва трудничн редовно из коресnон.1ет'-

1 среща своя стар qрнятел от Буку

би ,iorлa да ста11е още 110-rопя след 5 месеци, на 20 сеп,:емврн в ски иача.,а във в. сСъвет11нк•, из· i рещ Ив. Касабов, който вече е

nra и по-тясна. Аз бих бил осо печатницата. Фр. Ри1<ман. носи за- .,зван в. Царнrра.1 от Българс!{а·rз учен· n?авист, достm-на,1 поста член

беио радостен да ВИАЯ в нашия rлавието <Б1,лrарскп народен вест- община. Проявява се катос еконо- iна Върховния касационен. съд. Два
инк>. На I яиу?рн 1847· rод. изт1- мист. в редица статиr,, Боrоров раз мата ·си спомнят за «Народност• от

съвре,rев вестник широкото уча за третият броi!, н9 пак със ста- г.1сжда ус?,овнята за nроспери!?та . Букурещ и решават ·да продължат
стие на българските писатепв, рото име, nе•,атап в_ старата ne•1a1'· яа една страI!а и ги памкрз в ма:

I
нэ?авгн.ето м,·. Из.,нэат само7 бро?

на 7ехните critxoвe, разкази, юща. От \{ero, за жало?т! не е за· терна.,иото 'задоволяване яа_· нейни?.. в конто-? пише· за конс.титуцията,

1-·рнтнчесю? статии полемяЮI. пазен нито един еюе?tп.?яр те граждани•. кре-rо tюжело .п.а се за -сяла!'аJ на nеч.iта, и нt,,>бход}J·

3, вестllнкът се чете от сБългарски оре.а_? с_е посреща ·до r:остнrне от една стр;иа кат"о .?е мастта, тоА· да бъде -свободен.
щото

. • fllpe от ыноrо ср?,д!(, които rорещо нз;;игие 11?Ailoтo ?-у.?турио ниво?. а
. ПУКНУВАНЕ· ЗОРА·

СТОТИЦИ :ХИЛЯДII чнтатеП11 И ? IIОЗJiрав.,яват това_ НЗ•IИ!\3ННС.. ,\а от друга," 1\3ТО .се !!рСМаХН3Т СЪСЮI ·. nР?,З м .. ОКТО>IВрЯ 1887 Г, д·р Из.
nraтa па писателя по-лесво мо,ке това пък, други по-строги кръrо- ! ващнте я данъци и та*си. Боrоров почва· в Русе. ·-в?стни<

да 11po1J1Jiщe ltQ ll]HJ!9,fi\lr.a ва· ве - rла•Н'?_.бълr;?рнте в Ру"ъннit, IЖУР!iАЛ :з? ..НАУКЛ, ЗAHAJIT <Пу1{нУв•11е "Зора?. 01 кОi!то из·ли·

8 мив,шото е родна маса.
' ro отричат и Б_оrоров се_ оn;1аква: . . и .ТЪ?Г051{Jj • за с?м_о един брой. ·В неrо, какт<>

«Показаха към него (вестника). го- в п.?овд111 · осnен коресnоцеt,т и в дру,ите си Rздання от тоаа
тясно свърэаи с вестю1r;а, осо-,

Стоrодишюшата на бълrар· ляма хладност •. ко?то достиrпа .110 ството 8 .с;,;?е.тяи?», д ·р на: 'Боё време БоrорЬв 11реследва 'същата
бено когато обществената 11у ския вестник е важна дата в там. че един от_ тях оhреде,111 съд· rоров .по•?ва пр? 1862 год. <Жур- цел·-'- оправянето· на нашия ·е.-Ак.

:пу;кба с нзис1:ва.?а тоА да ?,:а развоя на нашата култура. Това бата '-'У' не трябвало' за бъ.,rарите '11a.:i за наука, занаят и т1>_рrоаиn? СИПНУВАНЕ ЗОРА

под ръ1:а свой печатен opra11. В
J

е първ11я фар в nrpaкa на пет- да се издава вес.т?11к от_ Лиm,ска, едно. списание, KJe7o <;? rteчaiи ? ' .на другата· година. 1882 rод. пан

б ·аже причината защо от кое Б о . 0 в Pvce нэ.1иэа друг в•сти111< «G tn·
това отиоwеиие той е правил

I
вековното робство и вачапо на сз да к .

• · , мrрад. т .неrо, са запазени
.

т '! ·. З f ·

. . . • то се вижда колко ,iaлko я е раз- ; книжки. В nporp?>iнaтa статия. Бо нуване ора•. със същите· задачи,
:?·кки матерна.?ю, н ?,орал?н

I
пробуждането на пашия народ бкрал. Едва" писачът. из· бъJtrap· • rоров nJJшe: <E;JJHII чqвек, който же както· и другата Зора. И от · неrо

,ксртан и често е поrубРал ж,,.1. в борбата ,ry за свое място екни вестник беше стигнал до тре-1.,ае ;r.a печеJ11!, т;,ябва да ?апра•? нзлиза само един броi!.

вота си и ;?:!'Вота на семейст1и- DOA с.nъ1щето, за свое сач1,сr1,я-

,

тня мv лист като го застиrна тая! всичките окмо него да ,iечелят. та
1

·

.

БЪЛГАРСКИ ЯЗИК

то си, за да устоява нв иде11т?

I

телно 1:ултур110 същестuув:tн?. к.,етва
·
я тя с е?ин "а'Х прекрати:

11 тoii да се въэnо.?зува. от чхно· През 1885 rop.. м. _септемвр? нз·

си " да се бори 38 общеетвешо- днес. когато 8 процеса п.1 тази 11зданнето му., • · . I то б;1аrопо.1уане..Защот9 ннко? не л11за в София. под редакцията яа

. ..
11 ,е е

I

Мъ•1но е изпращането иа вестни-, може да . .1106f1e нищо, да спече,,и ,1\·Р Ив. Боr_оров, в. сБъ.аrарски
ro разоиmе. •Аз ще да взе десетнлетна борба тои 3 3

ци 01 Лaiinuиr за Ро;?ината, а оше 11нщо. ако е заобико..,ен от такива, J!SHK и неговото nораждзне]>. беJ
ма тнпоrрnф11ята на старите, поб?дите., и с право се ll&!J?H:д". пn-мъчио става прибирането на qa I които нямат нншо>. Боrоров се о_nредме!I срок на излизане. Изда
т. е. на в. •Отс•1ество• н ще да в ред11цзта на ку,rтурн11те и Я:\· рите. с.,у,1ва се II друго нещаст11е оп11тва да направи акцi1онерно дру) дени са 4 броя, в ко11то се третира

издава,t клетото ,сЗ11а,1е• - ек, предннчавн народ.и. m,c с rop· 1- по:+:ар уннщожзва маrзэ11ите !;(31 жество• за лронзво.а.ствq ма ..naмy_q. съш?та тема - оправянето на бъn·

ще би и гладен д.а ходя•. !Н:э дост мoil;e!\t да 1,а:,;ем: нача?,ото букуреwкиjе търrовuи. които бяха
I нн nл?тове. но не yc,n,rв?. H:н:·ce?tI?

j
гар?кf.lя езин. ·

. I обешат, да по"аrат _на Бoropon. напуска п.,овдив, l>THBa • Русия, БЪЛГАРСКА СЛАВА
пнс?1ото на Ботев до Драсов, беше скрощ10, но то се yвcn'la На 27 зпрr,., 1847 г .. тои се отто:яа

/
дето се пре.11ставя на руския нмпе- 1 Пр?э 1886 rод., д:Р' Ив. Боrоров

1875 rод.) Ботев иаистн11а ход11 с нстиuс1:и и пълеп ycnc:x. о,· Ун11верситета и 110.ема пътя през ратор, 11 сле.11 то?з се уста11?вява
.
почва в София вестник «Бъ.аrарска

Виена за l!apнroan.
18

Румъния. j cJtaвa>, от коilто изпнзат само н,j.
Д·р В/\СИЛ Н. Б/\КЪРДЖИЕВ ЦАРИГРАДСКИ ВЕСТНИК НАРОДНОСТ . JКОлко броя. · ·

ПЕКАРЯТ д р ИВА" &оrоров
Боrоров е вече сзапаlfен• вестни· 'В Букуреm по това време е осно jGОФИАСКА САМОУПРАВА И• кар. Той нека да почне веднага ван първият таеи ревотоциокеи ко ГОЛЯМА БЪЛГАРИЯ

е'-"" български вестник. още 110·: ,?итет, коiiто решаеа да издава I През м. октомври същата година
вече, че no товз вре\lе гърците в едни боек вестник. За редактор по! д·р Ив. Боrоров почва в. сСофнА-

;1·р мед. Боrоров е съзна,, вена. проницателна мисъ,1 на [(ариград и\fат не едни. а няколкоjканват д·р Боrоров, тоr.ава ·вече 49 ска са,..оуnрава н Го.1яма Бълrз-
ясно с11.1ата II сrойиостт,1 11а ?екаря-,.ед11к - отл11че11 позна- аестн,щи. Наi!-пос.,е успявз да· no-

1
rо;?;кшсн. Пръв по,юшмt1к "У r, Ив. рия?. Из.,пэат от яеrо 8 броя. т?-

.,екарскоrо звание II призван"е. ва8•1rоJ1ра11яс?о?риударонда. Богорова _ .,учи разрсшеюrе за из;r;аваието на

I

Касабов, с дваnесет rо.11ияи по- ва
_е. вече едни по,,и'rкчески. весr-

Той се с"ята пр11зва11 .аекар. н,, , , 1848 ник но с
напразно на два пъти с rо1ещ1 най-иезач11таният е: •Селският вестник н на I януари rод., ,r.,ад от него. но вече работи,, r1ри пур?ст

я в него тарият и упоо,_!т

,?атериа.1ни несгоди е трябва.10 ле?.ар•. Той показва: 1-во как точно Cдlla rодина сдед и311изарето Раковскн в «Л.vиавск11 .,ебед>. ГТър nродъджава · дп се эанл'1а·

д? с.1едва в J!нппска II Лар11:-к. да с11 варди,? здравето, 2-ро на после.:?кия брои на «Бъ.•?rарски вият брой на новият вестник, които •• с сзнкос.,овни въn?о_сn.

Све;?ен11ята за неговата ?1гд•1- как ца поз11ава>1е болест11те. ,а орел• се явява яа бя,, свят първпя е кръстен сНародност:. излиза през · СЛОВЕНИЯ

ц11нска дейност в П.1овд11в и на ,;ora се разбо.1ее?1 да се цери;? брой из сUариrрадски вестник>. От, окто?rврн 1867 rод. В проrоамната Настъпва новата 1887 rод. В Со

rapa Явор - като 4обровол?ц с пристойна цер и лек, 3-то нача.ао вестни.кът се печати ? 'ЦЪ])· с,? ?т:,?ия, Бorojioв пише:. <Неi1збеж . фия, д-р Ив. Боrоров nочв? в. сС.10

са :'IШОГО ма:?ко и.111. по-точно нак да сн 1·ледаме добитъна и ковио?с.,,авянсfШ буКви, собс't'вl!Пt>?
/HQ. нужно е на '!'ова време д.з nм:;?- f

8еиия, л.енник държаствен и язико-
казано. още не открит11 11 11е коrа эабо.1ее нан да ro лекува- на Богоров. в печатяиuата 'На ди-. ме е.11ин' всеобш вести\Jк. · народен с,1овн11•. Вестнккът е трябвало да

riроучеки. ме 11 др. т. - от Д·р И. А. Ео- вит11я.н. но спел. като ведна::.1, nnи орrан коiiто ·да боанн нашите на·

1

из.111за сед)(JIЧНО. но са излез.,,н ?а-
За всек11 е ясно. че Боr.>р,,в rоров. В11еиа 18i5 rод. nр•насянето форчите се разсиnа,,к

I род.8J nнтерес11. ilce едно да бъ.11е ж• шест броя. От нм?то и nporp:i:,-
E" осrав11.1 т. н. вссnн;?нсвна .1t."- Тази nннга от 261 стр. юtа 11здателят се nрииуждава д.а наме· на\! н t<ато леrоnнс за ttашата но;tа н1:1та му статия се вижда. ,,е «C.,i,.
карс"а ;ieiiнocт (практ11ка1 за ;,? ценния надс.1ов: •Храпв цуша ри парк н да купи своя с?ствена нсториn, която не ще е само едно вения• е предназначен за це.1кя ела
бъ;tе по-по:r:езе,н на бъ.1rарс1,ая да те слуша». машина. просто эаnомнюsЗне и.а мирските ?sяпсни свят. Вогоров почва .а.а ра·
наро.1 се отдава на общоизр:щ- Да се 11зраз11м оъвремеиио: Вторият вестник яа Богоро'в се c:iyal(И, яо -ще служи па нашите

I

тува за общ славяuск? език .•.
ното де.10. за свободен, творчг· •Селският ле,:ар• на Богорова от.,и•шаа със своята no-бorara II noтo\!IIII -?" сео\1:ьтват от нея,._ !-!е ЯЗIIКОСЛОВНО ЕДИНСТВО ЗА
с1ш. 11езав11с11\1 живот. Го,,ю?з- ие с и11що друго освен една ,?ал- разнообразна програ'1а. Застъпени харесват. обаче. вестRика а.,еиоветс, БЪЛГАРСКА СЛАВА
та :\ly II всестранна подготов1,а lia, прн.:"Iошна ?1едицинсна-ху. са всички от..:1;елн,

· конто са били на Бъ.,rарскня таен с'Ъзак..,я:тниче?' Същата година, 'nрёз м. октом-
и опитност карат .,екарят да маиив и ветерниар11а (цори arpo са,ю проектирани . в «Бъ:trарскн с?к комитет. M11oro поук? има,10 в

I
ври ·почва Jla из;?иза в София по-

r.,е;\а с окото на обществени1tа- 1ю,шчсс11а) епцк1:попедня. Тя е орел•. Поради особеното пможе, пие> ка1·то се яз , Б
.,ечите:? на всички тоrаваш:ш нэраз на един био.?10жки и со· нне. в което се н2мират бъ'J'IГа!)и·rе

1-tero, много ;?ето .
м ?ко рева. с.rе.а.ннят огорИов вестник. по.а. rop

неаъзи II несrо,111. от ко•по ц11а?е11 ? о Ц U
разява сам ropo,. а а. - ното название. з.,изат от него са·

. . шр г.,ед. елият труд е в llapигoan. < ар11rра;?;ски в-•:> .,юnионен п.,а11ък. С.1е.1 бр. 9, Бо· ыо \J.lecт броя. ,
ст?а:еа ?:л::???'?',;?;,,. с ?..ъс?ш ??:??ов:: 1?,в?;:?:а?н?оасъ?Д!t?; се стреми .11а сто• wа.,ко по·д•-1?•1 rоров 11anyci:a. ·?стню;а, к??то и>?а I Настъпва края на Боrоровото ве-

разбор на некон негови net1aт- разновилен. В обдиnа и съдъn..
от въяшната по.,нтнк::?. затова пък за мото СJ1t;диата фраза: <'1ai1n npa с.тннкарство. Няма вече вестници и

,.. информацията заеМа rо.тямо ?1:ясто народ '
ю1 тру;\ове. Първият е .н,шол· ;?:аинсто с11 •Селският лекар• е ведиото удnвлет•ореи11е на · спнсання. В тодините, конто· ,,у
JiO дetta разходн.а no бъпгар- не само целите.,. но и ръковоц- У него. Не липсват " статии вър- 11остите ще заз;?равн всеобшнят остават, старият· .а.ядо Боrоров и:,-

хv обществени и вънtnно-nо,,итнче- К бо • из.а.а
ск1rте ttiiecra - пътувал през шш на всн?1юJ бнтовн и соцв.. · ,111р1о II аса '8 продъ.,жава ·

,

дс1ва още .1111? ма.1НJ( книжки.
1865-1866 rод. и 11апнса., Ив. а.,юJ nроявн. rкн въпроси, но особено вnечатле- ваНето на «H::\f')O."lttorт:.t,. . На 8 :яну?и 1892 ro.11.., в Сnфтти
А. Боrоров• - (Букурещ 18681 •Се.1с1:нят .1е1:ар• остава най- llиe правят дописките. които ва.,ят ТУРЦИЯ се урежда тържествен юбилей no

rо.1111ш). nа)tепшя тр?1 на д-р Пв. Бv- к:1то д,ъжд 8 р?:,:зющяп? от вснчкн От Букуре111, 5оrоров отнва във cлyttaii 50-ro.:r.иtuнaтa книЖовн.i дeii
Таз11 книга е не са,ю е;?11н

I
rорова. В неrо roii е не ca\lo краяща на Бъ.,rария. Виена. дето са отдаnа из .,юбимото яост на д-р Ив. · Боrорnв. която

ценен и р?.1.ьn Jшнжовен п.1,1?т-1 .1enap и любос.1ов. но нстннс:ш .
Го:,ящ1 ? nо.,з:?та от <llapш р?.1· си езикос::?ови?. Из:J..1ва суnътва11и-

!
съвпада с 50-го.:хишнината от от-

н11к. но н неповrори:-.1 н не.з.о- народен тружешш. rю, ееrтник?. 33 всntJкн бъ.,rатш. нn ята,., с.1ед това фne.кcкo-61,J°Jrap· печатването на негов..1та Maтesrarн·
ст111·нат още ме;щц1шсю1 тру.:1 j С •Що е •1овек и нара,.? д-;, \/адuива съ•?у•ствvват _на l!еrnвня сю1я н бъ.1rаро-фреисю1я реаннк.

1 ческз география, из;?адеиа през
Ро;?;онача.,ннкът 11а бъ.1rарсн11нт I Ив. Богоров яе саыо дооъ;?ня редактор " нэдате.,. hОНТО б,·ква.,- Отзовава ,:е отново • Царпrр.< 1. 1842 год. в Одеса:
пътепис е 11 ?ъцате,,ят 11?

I
•Се.,ски л?кар•, но и съзцаnа яо 4ено11ощно стnи ту • редакuи• ;?;ето постъпва .ато съредактоn на П;ървнят бъ.аrарски вестника е

първата бъ.,rарСJ,о 111еАНЦн11с1ш едшr _нов ?-1ОН от нашата "е;\Н· та. ту в печатницата. ту тича по из.111з,щи? по това арсме в. сТуµ· бо,,ен. Занасят ro в А,,ександ ?в-
псяхо:1оmя и характе?поrня, 1 ?ннсна на) ка аятроп?оrнята..

и пощите и кре:?.итnnите н:," се бо- 1ши? на Ннко.,а Генович. но :'11.i скат-а боJ,я?ща• .а.ето на 20 ок? .
и:ш no н ?говня изговор. душе- 1?ултурбнолог11ята. Т)1К пак ле„:t- ри с а.1чя11 <nрнятс.111:.. кС'Ито i·.,e_- коатf{о вn??? - 11pasпrt:...1cтsoтo 8 и 1892

ом

с..,овяе в правос..,овне на бъ.1- рят-общссrвеннк за първн път, дат да tурАт ръкtt на nrie:innнятJft ....1тнr,, ?" •.;.... ,._,?"..
'

I Р6 rоз.., почква тнхо от у.1,ар,

rарск11я народ. Жа.шо е. че до но вече в с.1едосвободите.1нз10 lто чу. И най-?ос-1е 1'гпяват. На Бо КННГОВНЩf.. з.? ПРОЧИТАНЕ ?· равен 11 1!.юставен от всички.

сега още никои български ,е- 1
вре)1е нзра:-злва нден н схвз,ца· гnров чу О)tръзва асн1н\о II с.,е1 Joia Oi.:тatJ?.-1 без работа, Бого 08 от-

et"':a ЗА,., cu?n7тa на rt.'ЪР,вю, бо.,

,:ар IJL с? е опнта.1 да поч?рпн
I

IIНЯ на л.обър И нс:,рсн родо.1;,'} lтn t- 11:щара:1 три Гt"'l.1!JШIIIIИJI н·? 1\?rт ново Ct" sрьща .R П.1ов1щв рс.тn ·1-1· rарск; "В???нш?ар_ се разнасn бързо
ПО)"Ка or дь.абоката, nроии1<но· бец 11 ·1естен у•1ен-медик, vнка, J•pes?• ro и се 3аnътав 31 \nо•,ва изд•tilнеrо на ·CIIJl''a'идн •. н, и ?-о, llйc,,a7a. обшниа "У урежда• е '"" , хуvово и nоАХод?що поrре6еине.

редактор11 н по тоя начин осъ-
щсствявохо блнэостта и цружба
та cu с работвиците на вест-
ника, ;кур,ш:mстн и публицисти.

Д11еwният ден е ванстниа праз
11ю• на бъпrnрс.ното слово, на
българската култура. Сто rоди·
m< от първия бъ.?rарскв вtствt.1:- 1ще виждаме огромния на·

1

nредък, направен от вестника, ,

Захари Стоянов
1,ато ;кива връзка с ведрата па
нароАа, наставmn: н paacaAКRII
на политичесни aiopaлt звавпл !I
сведе11ня за света. Нашият про·
светен и .'1юбоз11ателе11 народ
обича вестrmка, като хляба я

Зама,ивто на Бotop?sull ,ес111нин „Цариzрадсни. ,ес11щ?н"
бн.1 пр?фес11011меи журналист
11.1н пнсате.., с ярко определена
фнэновомt1я за своето вре,rе. Аз
11c1:n,i само да загатна, че rpa·
пицата )1СЖду писател и .кур·
1rал11ст-оуб11Ицнст с често твър·

въздуха.
През дннте 11а испа11с?:ата

rра,кдаиска война аз бях свиАе-
тел, как едиц млад овчар пода-

ри кавма си за ед11н вecrllRК- защото тоя овчар 11е беше
прост овчар, а съз11ателе11 rра:к
данни на страната си и па цмо·

?е прозроч11а и че когато се че·
CTB)'lla основателя на първия
бъ.1rарсх11 вест11ик, п11сателнте
пе >1оrат дn не бъдат на предно
3/ПСТО.

Ра1:овсh1Н, Каравелов, Бor,'S-
не бяха .111 едновре,1е11110 редак
тори. публнцнсm - и онсате;m
зт ивА-rолям ранг? n. Р. 'сла-
вейков и Захари Стоянов - 11е

платиха 1111 богат данък на вест
111ша, като редактори и обще-
:тве: цн? Ивап Вазов не ?е·11е
:m редактор пв руоrелнiiски
всстпнцн И СПВС811НЯ, заед110 С

К. Вмнчков? Ст. 1\1ихаА.1овсю1,
Алеко Копстаитниов, Пепчо Сда
зеliков, Яворов, l\1нх,11qю1 J Ч'

I

rисв, Смирненски и др. - жи-
вееха с вестника, като рсда1?то-
р11 или сътрудници и чрез 11ero
у11ражняваха блаrотвор110 ВIIНЯ·

нне върху развоя на духовпата
вн i:y..тrypa.

Нашият писате.1

t &·,rz•-•• с ,· ,4 ! ? J.;:../. -?·t« ct

В/\СИЛ ГТ/\ВУРДЖИЕВ
По.11пре.11се.11ател 111 Съюза на журнап11стнте в Б?rария

r.1. ревактор на в. ,.Зеыце.,ско энаие

ВЕЧНИТЕ ЗАДАЧИ НА ВЕСТНИКА
Осяовопо.?ожвuкът на първпя ховна. по.111тпческа и нау?оа 1111·

бъ.нарскп початая вестник lloaп- с·ы, вruчJtJJ, коuто :а.овееха с ,ь;,.
чо Боrоров още в първия брой на кптr. rтра1аm1ята n стре!lеЖ11Те

«Бмrарrки оре.1 » посочва проrр,1- па на'ро?а en. които честно в вер·

11ата па своя вестuп?.. Патриотът по 11у с:?ршха о копто. i:oraтo пе•

Богоров не може., .1.а с? прпмирп c
I

рото нe.1.ocrr1rame ?а се
.

озооюва
мосъ.па бъ.,rарпте АЗ останат no- сообо?ата о правото на нарща .1.а

Бо?tlов - журна.лист
11а_заt or в,1аспте, сърбите п м,р- живее достоен жпвот, поемаха · 11

ците,с мото са шrа:?п своя дъJ)й:а· 011ъж11ето п ршра1а к1то rеропч•
ва· в свои вествuцu n сшrса1шя ц on борци.
се nll'ta, ?;акво ТJ)ябва да яаПJ)авят Бъ.чгарскпят вестиш, през BC!l't·
бъпrарнте, за да не тънат в ду- кп вре11ева в-прn всп'Пiп· усзовв?r;
ховна· нищета в да не жпвеят без ПI\П· които съществуваше. остава
;?;уховяв пьрmш. ' верен на народа en n винаги ва·'
· · «Трябв? :in, ·- пвще тoii в 1шраше възУожпостп да .каже
rво;щата •сmтпя па веtтвпка, - своята дума, да даде своята па·
Аа Мтаяс!I жпвв-уяряJв КАКТО до- ро.1а, да пзобл11чп, да прикове па·,
сега? ·Не трябва :?в .\3 ч1·ят дJJJTD· поэор11nя стъ.,б. да АЪр:tв будно
Тtf народи 11оне АJ•мuца от пас, коu- общественото 11невпе, ).а бунтува
то· C!te iia90.\ от пет ми:?пона?
TJ)ilбвa .10 ·още дыrо да останем
без п11е в непознати от друrпте
на1)0щ? • • • Не, пве, бъ.нарпте,
t"рябва .i:a се· почувствува1tе, като
e,Qtв народ, който е със -·ашото
право; кат-о •руrвте европейсr.п
народя. Трябва ia: държим цра:?о

стппцп играеха разру11iпте.1ва ро•

езика 11,вяраrа cir. Трябва .,а пока-
.,я ,по тяхното в.,пявпе uпког& 11Ei

же:v с прв.,ежавпе. с вапредъ?- 0
е бпло решаващо 11 др?вввя п по-

съвърmепств"ване. па paз"Jora
.штпческп развра'I'. които те сее-' • си. ха

че c:ve хрвс1'пя!Ш и славяни, бра-
. тровеще сърдаата ва . гра1ца-

тlt' на московците, на сърбите и /
1Ште. но не можа ;i,;a rп спече.1и

другите с/lавяни». за своето проrпвопарщпо •е.10.
· ·nr,orpa11aтa на «Быrарс?ш ){пес. когато с п?ппсм го11-

о'ре.t» в веrоват? същина: да c:iy.' 1ост чествуваме първпя българ-
;?;11 на яацпова.,нвте пптересп па с1ш весrпп?. п сJ;.1апяме в ,,•ыбок"а

народа ся, ?а буди негuвоrо нацио- почпт r:rавп пре? · n11опервте ·па
яа.,яо съзяанпе, Аа · работи за все- бмrарското nествпк?.рство. ппе
страннпя му иапре?ъ?., 1а се бори п:vаУе пре,1 себе en е1пн sпcoi.o:
за свободата JCJ', ца запознае соетз отговорен дЪJ1r: )!а се об,.рием ·?-ъи

с иеrовата история. да с.1ужп на 1остоiiп1пе пре?течп в пашата :?:,р-
общославяяскпте ПАеа;rп rи остава на:111стп?:.а. ;i,;a в?ъхпе11 от техипи

впсо?. патрпотпзъ!I п от тяхната
беззаветна любов ?-ъм народа. 11

?а обещаем да c.1yжn!I па страна-
та сп II пароJа сп с rяхпата всеот-
1?йпост. iоблест п щеа.шзъ!I. за да.
,эде!l скроуппя ?? принос за осъ:
ществяв?пе на ве.1п'>ОТО ?eJo, за
което re дадоха. всn.чм: Ja се бо-
рят п да пазят свобомта. ? рабо·
тя? за всеrl']Nlпнпя , напредък на
napo,1.a. да оrстоява-:- човеmюrrе
права за жпвот. ?а обпчат ?емо-
?;рацпята. да мразят rnраяпята п
,1а у?.репват С перо П СЛО80 едnн-
ствоrо УеЖ?J' тру;?;ящвrе се хора п
вярата mr в· пстоr,пчеок:ата 1111свя1
11 могъщество ва r.,амяr.хnте на- ,
родп.

обществената съвест о ia · с;1.ужп
на прогреса. свобода:т,? в ае11ох?-
цпята. Верпо е, че меЖАУ вествп•
цпте miame,JJ•"!'aкпвa... ?иi_:o C.'l'f•
жеха na. nмтп?OJ!OD.olfllf ''// проти,1
вос:rавяnс?;п пвтсресв, че т?зв. в?J,

протраца на всп'!&11 веr.твпцп, "11-
пто изиграха огроыва родя эа ва-
шето ;?;уховпо възраЖ]\апе. за мо-
бплпзпраяе пароJнвте свлп п бор-
бата за освобоЖАевпе or робство.
за 11азпа.1ване роJолюбпето п рева-
.,юцпон&та стnхпя на нароJа пи,
за др:овняя вп нanpeni. п за пз?
граждането ва паша свобОАПа в
ямавпrпма Аъrжава

Това са ·всторпчес?:п п неоценп-
1111 засJуrп на б"Ь!lrарс?.пя вестппк
и на вrпчкя: 1tопто ·работеха в 11?-
го- През бъ.паl)Скпя вестпп?., 1.01\--
то JRec бе.,ежп своя стоrодmпеп
жпвnт. пре?rпяаха паi!-гмяJ11пе
![!lепа 11а строптелпте па Бъ.па-
рия, първспццте на нашата .\У-

НАЦИОНАЛНИНТ КОМИТЕТ ЗА
·

ЧЕСТВУВАНЕ

100-ГОДИШНИНАТА НА БЪЛГАРСИИН ВЕСТНИК
УСТРОИВА .

ТЪРЖЕСТВЕИО ЗАСЕIАИИЕ
в НаDодния театъD
1 Аекември т. r., 10.30 часаПРОГРАМА·

I
1. ОТКРИВАНЕ НА .ЗАСЕДАНИЕТО ОТ ПРЕДСlДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУР·НАЛИСТИ Г. 1РАЙЧО ДОБРОСЛАВС/Ш •
2. ПРИВЕТСТВИЯ ОТ МИНИСТРА НА ИНФОРМА
3. ??:11: зН/c?t??w:?itkдИMORAЗACOB

СКИЯ ВЕСТНИК И ЗАДАЧИТЕА1? ??E?:tf::-
ПНРООФФРОТНОТОВСКИЯ ЖУРНАЛИСТ ОТ АКАДЕМИК• ДОР ПАВЛОВ

4. Х У д О ЖЕСТ В Е НА П р о Г р АМА.


