Ruxandra Moaºa Nazare

Ruxandra MOAªA NAZARE
„GAZETA TRANSILVANIEI”
ABONAÞII ªI CITITORII EI ÎN ANII 1921-1922
Bibliografia acestui subiect – abonaþii „Gazetei Transilvaniei” – are drept reper ºi etalon studiul
lui George Em. Marica1. Fireºte, interesul s-a îndreptat mai ales asupra începuturilor, pentru a defini
aria de influenþã ºi difuzarea geograficã ºi socialã ale ziarului. Fondul de documente deþinut de
Biblioteca Judeþeanã „George Bariþiu” Braºov provine de la administraþia „Gazetei Transilvaniei” ºi
completeazã izvoarele ºi perspectiva cu date dupã anul 1918. Actele pun în luminã situaþia ziarului ºi
a abonaþilor lui în noua conjuncturã politicã interbelicã, în care competiþia cu celelalte jurnale oficiale
a devenit acerbã. Dincolo de cifre, corespondenþa dintre abonaþi ºi serviciul administrativ,
responsabil de controlul registrelor ºi situaþia financiarã, este departe de a fi aridã. Ea dezvãluie
reacþia cititorilor, politica culturalã, editorialã, de difuzare a ziarului, precum ºi o multitudine de
informaþii sociale, economice, politice º.a. Nu în ultimul rând, are darul chiar de a contura un portret
al cititorilor gazetei în mai multe dimensiuni, pozitive ºi negative deopotrivã.
Scrisorile abonaþilor, deºi numeroase, în jur de 120 dupã recensãmântul ºi selecþia noastrã,
constituie doar o parte din numãrul total al cititorilor abonaþi la ziar. Totuºi, deºi nu dispunem chiar
de registrele abonaþilor, avem informaþii asupra mãrimii lor. Astfel, unul dintre abonaþi indicã exact
cã este nr. 980, iar pe epistola altuia administraþia nota cifra 1035 la care era înregistratã persoana
respectivã.2
Desigur, numãrul abonaþilor nu reprezintã integral cifra celor care citesc ziarul. ªtim câteva date
parþiale despre vânzarea ziarului, pe care le vom discuta mai jos. Alãturi de abonaþi ºi cititorii care
cumpãrau ziarul de la chioºcuri, exista ºi un alt public, acela al lectorilor care beneficiau gratuit de
ziar, mai mulþi având un singur abonament. O scrisoare-jalbã a unui abonat, Ioan Jalnicu (?) din
ªirling, din 26 februarie 1922, dezvãluia practica reþinerii ziarului ºi a furtului de lecturã. Vreme de
douã sãptãmâni, abonatul nu primise ziarele, deoarece erau oprite pe parcurs ºi citite de secretarul ºi
personalul primãriei, precum ºi de restul sãtenilor. De aceea, ruga redacþia sã trimitã gazetele legate,
fiindcã expediate în numere aparte pânã acum erau expuse pericolului semnalat. Dar sã lãsãm pe
autorul epistolei sã vorbeascã într-un stil cronicãresc, arhaic, fãrã pauze în scriere ori semne care sã
marcheze propoziþii ºi fraze separate: „Vã fac cunoscut prin puþina scrisoare cãci eu nu am primit de
doauã sãptãmâni nici o foaie, ºtiu pria bine cãci d[umnea]voastrã le trimeteþi, dar vã rog dãcã sar
putea sã trimeteþi numai de 3 ori pe sãptãmânã. ªi sã le legaþi cã am aflat unde sã opresc, le iau ºi le
cetesc ºi apoi când îº[i] aduc aminte, mai trimet câte una; ieu mam sfãdit cu iel, sã ºtiþi cã sã opresc
la secretariu din Nuºfalãu ºi pela primãria din ªerling ºi tot satu sã folosãsc cu iele; vã rog sã faceþi
bine casã scrieþi o scrisoare cãci cui îi trebuie sã ceteascã, trebe sãº plãtiascã”3. Subliniem
recomandarea strictã din final privind comportamentul normal de a plãti pentru lectura doritã ºi nu de
a profita de bunul ºi dreptul altuia. Dincolo de pitorescul relatãrii ºi de moralã, reþinem cã ziarul unui
abonat ajungea sub ochii mai multor cititori interesaþi, în felul acesta aria de influenþã a „Gazetei”
fiind mult mai extinsã decât cifrele indicate de registrele de evidenþã contabilã.
Uneori întâlnim situaþia inversã, abonaþi prezenþi în registrele administraþiei „Gazetei”, care
primeau ziarul, dar nu recunosc cã s-au abonat ºi chestionau indignaþi ce persoanã a dat numele lor
1
2

3

Contribuþii la problema abonaþilor periodicelor româneºti pânã la primul rãzboi mondial, în volumul „Studii de istoria ºi
sociologia culturii române ardelene din secolul al XIX-lea”, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1977, vol. I, pp. 11-111.
Biblioteca Judeþeanã „George Bariþiu” Braºov, Colecþii Speciale, fondul Administraþia Gazetei Transilvaniei (vom face
referire numai la arhiva acestei instituþii, de aceea menþionãm doar acum deþinãtorul fondului ºi renunþãm pe parcurs sã mai
indicãm depozitarul), ms. nr. 670 ºi 625.
Ms. nr. 637.
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administraþiei sau cine i-a abonat în numele lor. Astfel, la 9 aprilie 1922, Radu Niculai, viceprimar
din Ariuºd, anunþa gazeta, pe care o numeºte „caseta”, cã nu are nevoie de ziar ºi cã nu s-a abonat.
Roagã sã nu se mai trimitã ziarul: „Am onoarea a vã ruga io Neculai Radu din comuna Ariuºd ca sã
binevoiþ sã numai trimeteþ casete pentru cã io nici nu am abunatoa cazetea ºi nici pânã azi nuºtiu
cine mã va abunatoa ºi pentru asta nu oa recunosc”4.
La început de an, scrisorile sosite pe adresa administraþiei anunþau de regulã renunþarea la
abonament. Totuºi, am reþinut datele fiindcã astfel aflãm despre abonaþii din anul 1921, pierduþi în
cursul celui urmãtor, precum ºi motivaþia retragerii. Schimbarea domiciliului impusã de serviciu sau
de studii, sãrãcia ºi scumpirea vieþii erau principalele cauze. Astfel, Niculae Goiþã cerea redacþiei
ziarului sã nu mai trimitã foaia lui Gheorghe Moisescu în Draos (azi Drãuºeni) deoarece de 2 ani ºi
jumãtate el era în Bucureºti la studii. Mama sa se afla tot acolo, la adresa Hotel Splendid, Calea
Victoriei. Deºi nu avea tatã ºi avere, totuºi era un bun platnic ºi îºi achita datoriile. Venea vara ºi
stãtea la familia lui Goiþã (soþia acestuia era varã cu Gh. Moisescu) ºi i se comunicase problema
abonamentului. N. Goiþã trimisese la redacþie douã cãrþi poºtale ºi gazetele înapoi, dar abonamentul a
continuat sã fie livrat. Povãþuia sã se trimitã contul pe numele mamei lui, la Bucureºti. În final,
sublinia: „Eu sunt un bet invalid ºi suntem oameni sãraci ºi cu copii ºi am vrea sã fiim (!) ºi cinstiþi.
Vã rog sã binevoiþi a nu o mai trimete foaia de loc aici”5. La 8 martie 1922, din Sf. Gheorghe,
prim-notarul Pompei Pop se adresa administraþiei ºi redacþiei cu anunþul cã nu mai este notar în
Daneº, judeþul Târnava mare ºi cã a fost transferat ca prim-notar la subprefectura Sf. Gheorghe,
judeþul Treiscaune, unde sunt foi abonate din partea judeþului. Nu mai are nevoie de gazetã ºi ruga sã
nu mai trimitã în Daneº ori în Sf. Gheorghe, precum ºi sã fie avizat de suma restantã cu care este
dator.6 Deplasarea ºi absenþa din localitate pe duratã mai lungã sau nedefinitã atrãgea sistarea
provizorie ori definitivã a abonamentului cerutã chiar de cititori.7
Silit de scumpete, Ilisie Mãeruþu din Tohanul Vechi, judeþul Fãgãraº, anunþa administraþia cã nu
mai poate plãti abonamentul la ziar, renunþa la acesta ºi cerea socoteala pentru plata restanþei. În
epistola lui, comenta astfel: „Am þinut foarte mult ca sã am Gazeta Transilvaniei în casa mea, dar cu
pãrere de rãu trebue sã vã aduc la cunoºtinþã cãci nu mai pot suporta abonamentul, fiind prea
scump. Deci vã rog sã nu mai trimeteþ, rugându-vã sã-mi faceþi socoteala pe trecut ca sã îmi achit
restanþa. ªtiu cã cauza (!) scumpetei nu provine di[n] cauza D-trã ºi zic ºi eu ca un Þãran sã dea
D-zeu ca fostul guvern numai atuncea sã mai vie la putere când toþi munþii se va dãrâma cãci fostul
guvern þinta aceia a urmãrit ca sã ne þie pe noi Þãranii la întunerec ºi sãraci cãci ne-au adus într-o
stare ca sã nu mai putem avea ºi noi câte-o gazetã în casele noastre din cauza scumpetei”8.
Asemenea, George Gheorghiu din Berliºte, judeþul Caraº Severin, înainta 60 lei restanþa
abonamentului ºi anunþa cã renunþã la ziar: „Regret, însã lipsele bãneºti mã silesc a refuza ce e mai
scump sufletului Românesc, adecã scumpul Dvoastrã organ de publicitate”9. Îndatã dupã primirea
calendarului de perete, vãzând scumpirea abonamentului, Petru Pãianu junior notifica redacþiei sã nu
se mai trimitã abonamentul. Dar expedierea nu s-a sistat ºi era obligat sã cearã din nou oprirea
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Ms. nr. 662-663.
Ms. nr. 603, 9 ianuarie 1922, Draos, p. 3. Pe prima paginã, rezoluþia administraþiei Rez[olvat] No 161 sistat. 1/I 1919-26/I
1922 – Lei 255. Vezi ºi ms. nr. 602, 12 ianuarie 1922, Beia – Ioan Dobre anunþã cã a sistat abonamentul din 1921 pentru
1922 ºi sã nu mai trimitã gazeta pentru cã nu o plãteºte; ms. nr. 601, 16 ianuarie 1922, Draos – I. Iosif, la fel.
Ms. nr. 651.
Ms. nr. 615, 2 martie 1922, Bãlãuºeri, judeþul Târnava micã – Pavel Boþiocu rãspundea administraþiei gazetei cu privire la
restanþa la abonament. Abzicea ziarul cu totul deoarece „sunt în stare de tranzit cu domiciliul în cursul anului”; ms. nr. 688,
19 mai 1922, Bucureºti – Arsenie Stinghe anunþa administraþia cã era nevoit sã plece în strãinãtate ºi cerea suspendarea
provizorie a gazetei pânã la revenire. Aºtepta reprezentantul ziarului pentru a achita restul de platã pânã la 25 ale lunii
curente; ms. nr. 682, 1 august 1922, Alba Iulia – dr. Alexandru Fodor anunþa redacþia ºi administraþia gazetei cã va absenta
timp îndelungat din Alba Iulia. În consecinþã, cerea sistarea expedierii ziarului ºi nota de platã.
Ms. nr. 687, 11 ianuarie 1922.
Ms. nr. 685, 26 ianuarie 1922.
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trimiterii, deºi: „Îmi cade foarte greu din inimã, On[oratã] Redacþie sã mi sã opriascã un ziar atât de
iubit baº înainte de alegeri de deputaþi. Dar n-am ce face cãci eu sunt Econom sãrãcuþ. 120 ºi 200 de
lei este deosebire!”10. Dar chiar ºi un avocat cu oarecare bunãstare, dr. Gavril Cosma din Beiuº,
comunica la 10 mai 1922 administraþiei ziarului cã era prea îngreunat cu abonamentele ºi „trebue,
sunt silit sã reduc costul acestora”. Ca atare cerea sistarea abonamentului ºi dorea sã i se scrie suma
restantã.11
Alte motive de renunþare la abonament erau comportamentul inadecvat ºi greºelile serviciului
administrativ. Astfel, la 18 ianuarie 1922, comerciantul Gh. Bârsan din Cluj observa, cu privire la
anunþul administraþiei din noiembrie 1921 din care rezulta cã este restanþier la plata abonamentului de
la 1 ianuarie 1920: „M-am mirat foarte mult ºi am regretat cã aºa rãu conduceþi Dv. registrele ºi mai
pretindeþi dela abonaþi, cari ºi-a plãtit regulat ºi înainte abonamentul, a douã oarã plata”. A cerut
prin douã cãrþi poºtale, expediate în 18 ºi 26 decembrie 1921, suma restantã. Rãspunsul a venit tardiv,
numai la insistenþa lui, cu alte 2 cãrþi poºtale, datate diferit de expeditor, dar ºtampilate de poºtã la
aceeaºi datã. Trucul l-a deranjat ºi „din cauza aceasta m-am vãzut silit a nu mai primi ºi pe mai
departe Gazeta Dv.”. Replica ziarului, din 12 ianuarie 1922, îl înºtiinþa de sistarea expedierii
abonamentului. Nervos, demonstreazã cu recipisele de poºtã cã a plãtit abonamentele pe anii
1920-1921 ºi trimite ºi 2 anexe, blancheta de pe ziarul „Universul” ºi recipisa la ziarul „Argus”, drept
dovezi de bun platnic. Concluzia lui era cã „oricât i-am înjura noi pe cei din vechiul regat ºi vom da
înainte cu certurile ºi regionalismul care s-a încuibat în cei mai mulþi ardeleni, dar cei din vechiul
regat sunt în multe privinþe cu mult superiori celor regionaliºti din Ardeal ºi numai acelor mari
patrioþi din vechiul regat ca Tache Ionescu, Ionel Brãtianu etc., pe cari îi înjurã zilnic gazeta,
datorãm astãzi înfãptuirea «României Mari», unirea þãriºoarelor româneºti cu patria mamã s-a
fãcut prin voinþa de fier a acelor bãrbaþi, pe cari nici rãposatul rege nu a fost în stare sã-i aducã pe
altã brazdã decât aceia pe cari ei a (!) pornit dela început”. Nemulþumirea abonatului se extrapola în
critica politicii regionaliste apãrate de „Gazetã” ºi în mãrturisirea simpatiei faþã de liberali.12
Nu numai erorile administrative, dar ºi opþiunea redacþiei pentru o anumitã conduitã editorialã a
deranjat ºi a dus la îndepãrtarea cititorilor. Astfel, la 3/16 mai 1922, preotul Nicolae Cãrmãnuº din
Fundata se adresa administraþiei ºi cerea sã i se comunice costul abonamentului la zi, fiindcã dorea sã
îºi achite datoria. Ruga sã nu i se mai trimitã gazeta, „cãci multele, ba chiar prea multele, atacuri
prea violente faþã de preoþimea ortodoxã produce o indignare ºi o oroare de a o mai ceti. Eu cred cã
trebue sã respectãm pãrerea fiecãruia atât în politicã cât ºi în alte chestiuni ºi sã-l convingem prin
argumente – dar nu prin batjocuri ºi ameninþãri, nu intraþi în bisericile lor ... etc., etc., asta e cauza
principalã pentru cari ziarele cari au atacat preoþimea ortodoxã dispar unul dupã altul ... ”13.
La polul abonaþilor care sancþionau ziarul se aflau cei care se identificau cu politica lui editorialã ºi
chiar propuneau soluþii de îmbunãtãþire a difuzãrii ºi de creºtere a numãrului abonaþilor. La 27 aprilie
1922, din Petrova, prim-pretorul dr. Vasile Filipciuc scria redacþiei ziarului, reluând legãtura întreruptã
în timpul rãzboiului ºi trimiþând opt corespondenþe ºi un articol din Maramureº pentru publicare. Fãcea
comentarii politice ºi sugera o metodã de marketing. „Rãspunderea moralã ºi penalã o iau pentru
scrisul meu animat exclusiv de adevãr, patriotism ºi românism. Interpretarea faptelor încã va fi
conformã principiilor partidului nostru naþional. Maramureºul azi este mai apãsat ca sub unguri, iar
partidul naþional mai persecutat. Lupta se impune pentru salvarea Maramureºului românesc. […]
Trimiþându-se inteligenþei numere de probã cred cã interesul arãtat problemelor maramureºene va fi
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Ms. nr. 587, 30 ianuarie 1922, Secusigiu, judeþul Timiº, azi în judeþul Arad. Vezi ºi ms. nr. 630, 26 iulie 1922, Vulcan –
Neculae I. Râºnovian scria redacþiei cã a expirat abonamentul lui la 1 iulie ºi cerea sã nu i se mai trimitã gazeta pentru cã nu
putea plãti.
Ms. nr. 683.
Ms. nr. 596, p. 1, 3.
Ms. nr. 670.
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rãsplãtit prin abonamente. Eu pentru colaborare cer numai trimiterea gazetei gratuit ...”. Redacþia ºi
administraþia erau atente la sugestie ºi puneau rezoluþia: „Se va trimite gratuit. Se va scrie sã ne dea
câteva adrese pentru numeri de probã. Iosif”. Iar rãspunsul se întocmea la 13 mai 1922.14
Distribuþia geograficã a ziarului pe baza corespondenþei restrânse studiate oferã o imagine aproximativã,
cu valoare orientativã, asupra difuzãrii teritoriale a ziarului. În rândul municipiilor ºi oraºelor figureazã
urmãtoarele localitãþi: Aiud, Alba Iulia (3 abonaþi), Arad (2 abonaþi, dintre care o instituþie care primea gratuit),
Baia Mare, Beiuº, Braºov (4 abonaþi), Bucureºti (8 abonaþi), Cluj (7 abonaþi), Comarnic, Dej (un distribuitor de
ziare care cere 10 exemplare din gazetã), Deva (3 abonaþi, dintre care unul s-a mutat la Petroºani ºi altul renunþa
la abonament în 1922), Galaþi, Gheorghieni, Iaºi, Miercurea Ciuc, Oradea (2 abonaþi), Orºova (2 abonaþi),
Petroºani, Reghin (5 abonaþi), Reºiþa, Sf. Gheorghe (2 abonaþi), Sibiu (2 abonaþi), Tg. Mureº, Târgu Secuiesc,
Târnãveni, Timiºoara, Topliþa, Zalãu. Pe primele locuri se situeazã Bucureºti (8), Cluj (6), Reghin (5), urmate
de Braºov (4), Alba Iulia (3) ºi Deva (3), secondate de Arad, Oradea, Orºova, Sf. Gheorghe, Sibiu, fiecare cu
câte 2 abonaþi. Repartizate pe provinciile istorice, situaþia aratã astfel: Transilvania: Aiud, Alba Iulia, Braºov,
Cluj, Dej, Deva, Gheorghieni, Miercurea Ciuc, Petroºani, Reghin, Sf. Gheorghe, Sibiu, Târgu Secuiesc,
Târnãveni, Topliþa (15 municipii ºi oraºe); Banat: Bãile Herculane, Orºova, Reºiþa, Timiºoara (4); Criºana:
Arad, Beiuº, Oradea, Zalãu (4); Muntenia: Bucureºti, Comarnic (2); Moldova: Galaþi, Iaºi (2); Maramureº:
Baia Mare (1). În scrisorile analizate se întâlnesc urmãtoarele judeþe reprezentate atât cu oraºele, cât ºi cu
localitãþile sãteºti ºi comunale: Alba (Alba Iulia, Dumbrava, p.u. Disnãu, judeþul Mureº Turda, probabil judeþul
Mureº sau Alba azi, ªugag-Tãu), Arad (Radna, Secusigiu), Bihor (Beiuº, Oradea), Bistriþa Nãsãud (ªirling),
Botoºani (Epureni), Braºov (1 oraº ºi 17 localitãþi comunale ºi sãteºti împãrþite cu fostul judeþ Fãgãraº – Apaþa,
Beia, Bod, Braºov, Cincul Mare, Drãuºeni, Feldioara, Fundata, Hârseni, Prejmer, Rotbav, Satulung,
Tãrlungeni, Timiºul de Sus, Tohanul Vechi, Vlãdeni?, Vulcan, Zãrneºti), Caraº-Severin (Berliºte, Reºiþa),Cluj
(Aiud, Cluj, Dej), Covasna (2 oraºe ºi 6 localitãþi – Ariuºd, Belin, Bixad, Boroºneul Mare, Hãghig, Sf.
Gheorghe, Târgul Secuiesc, Vâlcele), Fãgãraº (Tohanul Vechi, Scoreiu, D. M. Porumbacu de Jos, judeþul
Fãgãraº, azi judeþul Sibiu), Galaþi (Galaþi), Harghita (Gheorghieni, Miercurea Ciuc, Topliþa), Hunedoara
(Deva, Petroºani), Ialomiþa (Lupºanu), Iaºi (Bãdeni), Maramureº (1 oraº ºi 3 comune – Baia Mare, Borcut,
Petrova, Suciu), Mehedinþi (Orºova), Mureº (3 oraºe ºi 3 comune – Bãlãuºeri, jud. Târnava micã, Beica de Jos,
Dumbrava, p.u. Disnãu, judeþul Mureº Turda, probabil judeþul Mureº sau Alba azi, Reghin, Târnãveni, Tg.
Mureº), Prahova (Comarnic), Sãlaj (1 oraº ºi 3 comune – Bãlan, Cehei, Hida, Zalãu), Sibiu (1 oraº ºi 3 comune
– Apold, Giacaº, Sibiu, Scoreiu, D. M. Porumbacu de Jos, judeþul Fãgãraº, azi judeþul Sibiu), Timiº (Igriº,
Secusigiu, Timiºoara). Trebuie sã atragem atenþia cã anumite localitãþi fãceau parte din componenþa altor
judeþe, care, în urma ultimelor reforme administrative, au dispãrut sau au intrat în structura altor unitãþi
teritoriale. Din acest motiv, apar localitãþi repartizate la mai multe judeþe. În exterior, „Gazeta” era rãspânditã la
românii din comunitãþile transilvãnene de tradiþie din Europa ºi SUA: Brno, Viena, North Little Rock-Ark,
Martinsville, San Francisco, Indianopolis, Paris, Michigan.
Abonaþii din mediul rural sunt numeroºi: pe lângã þãrani, se întâlnesc proprietari funciari ºi
agronomi. De asemenea, proprietari de gãri, funcþionari ai cãilor ferate, comercianþi se abonau la
„Gazetã”, deºi în corespondenþa noastrã sunt mult mai rari15.
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Ms. nr. 646.
Ms. nr. 649, 4 martie 1922, Epureni – D. Eremia rãspundea „Gazetei” cã a trimis cu mandat poºtal suma de 120 lei în 6
decembrie 1921 ºi are chitanþa poºtei ca dovadã pentru plata abonamentului pe anul 1921. Ruga sã se controleze mai bine
registrele. Rezoluþie: 8/XII Lei 120; ms. nr. 691, 22 martie 1922, Epureni – acelaºi cerea sã nu se mai trimitã gazeta ºi ruga
sã i se transmitã restanþa rãmasã de platã; ms. nr. 689, 17 aprilie 1922, Petroºani – agronomul regional Dinu Nicolae se
adresa administraþiei cu reproºul cã a primit ziarul pe vechea adresã din Deva ºi nu la Petroºani, deºi a anunþat în scris
schimbarea domiciliului. Pentru înlesnire, comunica cã numãrul 81 l-a primit; ms. nr. 644, 28 mai 1922, Bãdeni – George
M. Barbu, proprietarul moºiei Bãdeni, Gara Hãrlãu, solicita sã fie socotit abonat al ziarului din 1 iunie stil nou ºi trimitea 40
de lei. Rezoluþia cu creion roºu s-a trimis începând din 1/VI 922; ms. nr. 618, 14 august 1922, Dumbrava, p.u. Disnãu,
judeþul Mureº Turda – Comerciantul Irimie Bâta se abona pentru jumãtate de an; ms. nr. 617, 2 septembrie 1922, Orºova –
ªtefan Urdeº, superior tehnic, se abona la gazetã ºi cerea sã se trimitã foaia ºi lui Ioan Nasleu, proprietar gara Orºova.
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Personalul didactic, educatorii ºi învãþãtorii ocupau unul dintre primele locuri între abonaþii
ziarului. În cazul lor, se remarcã fidelitatea abonãrii ºi lecturii ziarului pe durate lungi. În plus, prin
intermediul unui organism profesional, Casa Învãþãtorilor, care se ocupa de întreþinerea elevilor din
sistemul învãþãmântului pedagogic, viitorii învãþãtori aveau acces gratuit la ziar. În felul acesta se
recrutau noi abonaþi, se formau opinii ºi se cultiva fidelitatea faþã de ziar.16 Aceastã categorie
socio-profesionalã avea de întâmpinat probleme financiare care nu permiteau abonarea la costul
integral sau provocau întârzierea achitãrii. Aici amintim exemplul învãþãtorului pensionat George
Fulea din Rotbav. Acesta menþiona redacþiei cã a fost abonatul gazetei în mod permanent din 1886
încoace ºi cã, în ciuda pensiei mici de 310 lei pe an, totuºi gazeta nu lipseºte din casa lui nici azi. Fiica
lui, vãduva de rãzboi Margareta Zaharia, era angajatã provizoriu ca educatoare la grãdiniþa de copii din
Apaþa, „între unguri ºi români cari nu ºtiu bine româneºte”. Doreºte sã aibã abonament la ziar, dar
nevoile materiale personale ºi ale copilului, precum ºi lipsa unei pensii dupã soþul ei decedat, învãþãtor
de profesie, nu îi permit. Ruga sã i se facã reducere la jumãtate. Aici avem de a face cu transmiterea
preþuirii pentru ziar de la o generaþie la alta. De asemenea, Eugen Veres din Cincul Mare, conducãtorul
„grãdinii de copii”, se adresa administraþiei cu rugãmintea de a nu sista trimiterea gazetei fiindcã,
imediat ce primeºte leafa pentru luna martie în luna mai, va achita restanþa pe 1921.17 Emoþionantã este
scrisoarea învãþãtoarei Tinca Oltean din Deva, care se adresa redacþiei cu rugãmintea de abonare
începând cu 1 iulie. Motivul: „Nemai aflând la nici o librãrie localã ziarul nostru, vechi, bãtrân
«Gazeta Transilvaniei» nu mai am posibilitatea a-l ceti. Rog deci ca cu începerea 1 Iulie a.c. sã-mi
primiþi abonamentul pentru ce vã rog a mi se ºi trimite suma de abonament sã o pot trimite îndatã, –
fãrã întârziere. Dintre plãcutele noastre ziare numai «Gazeta Transilvaniei» ºi «Patria» se aflau în
oraºul nostru. Iar ziarul Dtrã nu ºtiu din ce motiv nu se mai aflã la librãriile de aici. Cu atât mai mult
dorim sã sporeascã nrul abonenþilor”. Alarmatã, administraþia ancheta ºi descoperea cã: „Din
negligenþa poºtei a sosit la Asociaþiunea din Sibiu. 6/VII 1922”18.
Societãþile culturale ale studenþilor cu precãdere, dar ºi ale unor localitãþi rurale, cluburile
cetãþeneºti ºi de lecturã, de tradiþie ºi nou-înfiinþate dupã 1918, figureazã între lectorii ziarului.19 Ele se
adresau adesea administraþiei ºi redacþiei „Gazetei” cu rugãmintea de reducere a abonamentului sau de

16

17
18
19

Ms. nr. 555, 1 decembrie 1921, Tãrlungeni – învãþãtorul ªtefan Munteanu trimitea costul unui abonament pe trei luni la
gazetã pentru perioada 1 decembrie 1921-1 aprilie 1921; ms. nr. 549, 26 decembrie 1921, Cluj – Casa Învãþãtorilor din Cluj
mulþumea directorului pentru sprijinul acordat în trimiterea gratuitã a ziarului ºi ruga sã aibã aceeaºi bunãvoinþã ºi pe anul
viitor; ms. nr. 611, 23 faur 1922, Radna, judeþul Arad – directorul ºcolar ªtefan R. Muntean anunþa administraþia cã ºi-a
schimbat domiciliul din Sãvârºin la Radna (judeþul Arad). Adãuga lãmuritor cã Sãvârºin sau Soborºin este aceeaºi
localitate. În plus, anexa 3 bande luate de pe gazetele trimise, cu nr. 320, 593 ºi una fãrã numãr, ca sã se caute în registru ºi
sã nu i se cearã sã plãteascã trei exemplare de gazetã. „Un exemplar mi-e chiar de ajuns”; ms. nr. 625, 3 august 1922,
Bicsadu Oltului (!) – preot ºi învãþãtor Dumitru Trifan anunþa administraþia de schimbarea domiciliului ºi cerea expedierea
la noua adresã din Bicsadu Oltului, judeþul Treiscaune. Totodatã ruga a fi avizat în caz de restanþã.
Ms. nr. 686, 1 februarie 1922; ms. nr. 666, 7 aprilie 1922.
Ms. nr. 629, 2 iulie 1922.
Ms. nr. 550, 28 decembrie 1921, Deva – Casina Românã din Deva anunþa administraþia cã a decis, în ºedinþa din 27
decembrie, sã se aboneze la gazetã ºi pe anul 1922 ºi trimitea plata pe primul cvartal al anului; ms. nr. 604, 22 ianuarie stil
nou 1922, Igriº, judeþul Torontal – Societatea de lecturã ºi cântãri „Plugarul” se abona pentru o jumãtate de an; ms. nr. 585,
15 aprilie 1922 – Asociaþia studenþilor români din Franþa scria directorului cu rugãmintea sã se trimitã ziarul pe viitor pe
noua adresã a sediului asociaþiei: 12 rue d’Ulm, Paris. Rezoluþia administraþiei: „Trecut cerere”; ms. nr. 626, 15 iulie 1922,
Topliþa românã – Cercul cetãþenesc (Polgari Kör) ruga redactorul sã se trimitã abonamentul pe jumãtate de an la gazetã,
costul momentan dupã primire, numai ruga sã fie avizat; ms. nr. 634, 20 august 1922, Cehul Silvaniei – Casina Naþionalã
înºtiinþa administraþia ziarului cã adunarea generalã a renunþat la abonare din lipsã de mijloace materiale suficiente. Se
preciza cã multe numere se pierdeau prin transport. Ruga sã nu se mai trimitã ziarul ºi sã anunþe suma restantã de platã.
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gratuitate20, justificatã prin lipsa mijloacelor materiale ºi prin scopul cultural, civic, moral al
activitãþii lor. Argumentele lor dezvãluie idei ºi limbaje comune, expresii ºi formulãri aproape
identice aparþinând unor persoane din centre diferite, ceea ce atestã existenþa unui curent de opinie
în societatea de atunci. Cererile lor erau luate în considerare de conducerea ziarului, care decidea în
funcþie de politica adoptatã ºi de cerinþele proprii de reclamã ºi difuzare. Spre pildã, societãþile
studenþeºti România Junã din Viena, Asociaþia Studenþilor Români din Brno, care formase un cerc
„cu scopuri de înþelegere între concetãþenii noºtri ºi de a ne cunoaºte reciproc”, ºi Societatea
studenþilor în litere ºi filosofie de la Universitatea din Iaºi, ce înfiinþase o salã de lecturã pe lângã
seminarul de litere, solicitau ziarul gratuit, „în dorinþa de a da o orientare sistematicã membrilor ei
asupra curentelor culturale, politice ºi sociale de acasã” în primul caz, pentru a uºura „scopul
nostru de a apropia de România sufletele noilor noºtri concetãþeni” în al doilea ºi pentru „a þine
studenþimea acestei facultãþi la curent cu miºcarea literarã ºi acea a ideilor politice din Þarã” în
ultimul caz.21
Cea mai convingãtoare este expunerea Cercului studenþilor basarabeni de la Universitatea din
Cluj care, la 3 martie 1922, se adresa directorului gazetei cu rugãmintea sã trimitã gratuit revista
„celora, cari pânã mai dãunãzi n-au avut posibilitatea de a cunoaºte cultura româneascã, iar mâne
vor avea datoria sã contribue la cimentarea ºi rãspândirea ei”. Solicitarea se motiva în felul
urmãtor: „Studenþii basarabeni, conºtiinceoºi de chemarea lor socialã ºi importanþa rolului ce vor
trebui sã-l aibã dupã pãrãsirea Universitãþii pe toate terenurile în munca grea pentru ridicarea
nivelului cultural ºi prosperitatea þãrei, sunt dornici de o pregãtire culturalã temeinicã, care, afarã
de cercetarea manualelor ºi revistelor de specialitatea (!), mai cere ºi o cunoaºtere profundã a
tuturor curentelor culturale, cari se ajitã acum în minþile creatoare ale þãrei. Cunoaºterea cât mai
bunã a tuturor manifestãrilor culturale ale vieþei poporului nostru constitue o necesitate pentru
fiecare intelectual, ce se pregãteºte sã depunã o muncã productivã ºi frumoasã pe altarul de
cristalizare al forþelor ºi energiilor naþionale. Din nefericire noi nu dispunem de mijloacele
materiale necesare ca sã putem procura revistele, cari suntem convinºi cã reprezintã uriaºile
frãmântãri pe terenul literar ºi ar fi trist ca cei mai mulþi sã plecãm dela Universitate fãrã orientarea
necesarã omului intelectual”. Rezoluþia nu putea fi decât una singurã, datã imediat, la 4 martie 1922,
ºi semnatã de Iosif: „Se va trimite”22.
Trecând la asociaþiile culturale din mediul rural, întâlnim ºi aici exemple sugestive. Astfel, la 29
noiembrie 1921, de la Hida, pe valea Almaºului, Despãrþãmântul Almaº al ASTREI se adresa
administraþiei „Gazetei”. Vestea cã, prin câþiva români – învãþãtori, preoþi, funcþionari, þãrani etc. –
„conºtii de datoria lor”, au înfiinþat o casã de cetire „ca bazã de operaþiune la lupta cea mare ce o
ducem contra întunericului, neºtiinþii ºi contra rãutãþii. În lupta grea ce ducem, pre lângã sufletul ºi
inima ce avem, mai avem lipsã ºi de arme culturale, avem lipsã de foi bune, de reviste luminate ºi de
cãrþi folositoare, cu ajutorul cãrora ºi cu mai mare repezialã sã punem lumina [în] þinutul acesta
istoric, care a fost þinut în cel mai mare întuneric de stãpânii noºtri de ieri ºi care e ruºinea noastrã a
tuturora sã mai rãmânã aºa”. Roagã sã trimitã gratuit gazeta, mãcar pentru un timp, pânã când vor
20

21

22

Ms. nr. 574, 16 decembrie 1921, Arad – directorul Palatului Cultural Arad cerea redactorului sã se ºteargã plata
abonamentului din anul acesta ºi sã se trimitã gratuit ziarul anul viitor. Rezoluþia 22/XII/921: „Se aprobã”; ms. nr. 645, 9
februarie 1922, Arad – Palatul Cultural Arad solicita redacþiei trimiterea mai multor numere lipsã din ziar pe anul 1921
care, din greºealã sau din alt motiv, nu s-au trimis. Scopul era înzestrarea bibliotecii A. D. Xenopol. Rezoluþia: 16/II/922:
„Se vor trimite. Iosif (cernealã): Escpediat la 9/5/22 (creion)”. Vezi ºi ms. 655 din 3 aprilie 1922, când solicita alte numere
pentru a completa colecþia „preþiosului” ziar; ms. nr. 653, 23 aprilie 1922, Baia Mare – Casina Românã din Baia Mare ºi jur
se adresa redacþiei cu rugãmintea sã se expedieze gazeta începând din 1 mai, cu un preþ mai mic. Rezoluþii: „Sã se trimitã cu
preþ anual de 160 lei. V. Braniºte, Trecut 2/5/922”.
Ms. nr. 543, 20 decembrie 1921, Viena, rezoluþia în colþ stânga: „Sã se trimitã gratuit V. B. (cernealã). Rez. 30/XII. Iosif ?
(creion albastru)”; ms. nr. 542, 28 noiembrie 1921, Brno, adresã semnatã de preºedinte Teodor Onciu, candidat inginer,
secretar Nicolae Ursu, student inginer; ms. nr. 588, 2 ianuarie 1922, [Iaºi].
Ms. nr. 610.
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câºtiga mijloacele materiale de platã. Semneazã preºedintele ºi secretarul, dar scrisoarea este
confirmatã ºi de primar ºi notar. Rezoluþia hotãra: „3 luni gratuit”23. Pe alt meridian, în comuna
Lupºanul, judeþul Ialomiþa, la 15 ianuarie 1922, Casa de sfat ºi cetire „N. Iorga” anunþa pe directorul
ziarului cã a luat fiinþã aceastã casã, care punea o salã de lecturã la dispoziþia locuitorilor. ªi
continuau: „În urma stãruinþelor sãtenilor noºtri, cari vor sã facã cunoºtinþã, mãcar prin scris, cu
starea de lucruri din Transilvania, despre care cu toþii avem o prea frumoasã pãrere, vã rugãm,
domnule director, dacã credeþi de cuviinþã ºi mijloacele materiale vã permit, a ne acorda un
abonament gratuit al ziarului dumneavoastrã, fiindcã deocamdatã nu avem mijloacele de platã ale
abonamentului. Dacã aceasta nu e cu putinþã, vã rugãm a ne acorda cel puþin câte ceva din numerile
vechi, care se întorc de la vânzãtori ºi trec la maculaturã”. Semnau: preºedinte St. Brãcacescu,
învãþãtor, secretar R. Georgescu, învãþãtoare, Nicola I. Gheorghe, plugar, Dumitru N. Iliescu, croitor,
Sterea I. Dimcea ºi Ilie I. Jugãceanu, notar, ultimii patru fiind membri. Rezoluþia administraþiei
decidea: „Se va trimite gratuit o lunã de zile ca propagandã. Iosif”24. Este limpede cã redacþia ºi
administraþia ziarului adoptaserã o politicã de susþinere ºi de rãspândire a culturii române prin presã.
Desigur, alãturi de motive culturale, se situau motive politice de propagandã a intereselor
partidului al cãrui oficios devenise „Gazeta”, ceea ce justifica gesturile de gratuitate. Meritã evocat
un caz extrem de revelator: provocat de administraþie la plata abonamentului restant din 15 februarie
1919, G. Zaharia din Întorsura Buzãului, judeþul Trei Scaune, rãspundea, la 20 noiembrie 1921, cã
„domnul deputat Voicu Niþescu de bunã voie a promis cã va trimite gratis pe perioada deputãþiei la
vreo câþiva intelectuali din Buzãu, mai vârtos mie ca preºedinte al circumscripþiei Buzãu, prin
urmare nu plãtesc”25.
Militarii, jandarmii ºi poliþiºtii se disting ca grup socio-profesional în aceastã corespondenþã.
Cert, gazeta a numãrat cititori în rândurile lor, lucru probat de faptul cã au existat iniþiative de a abona
ziarul în folosul membrilor unitãþilor de jandarmerie, Liceului militar sau chiar Bibliotecii Soldatului
Bolnav din Sanatoriul militar Regele Ferdinand din Bãile Herculane26. În acelaºi timp, se observã un
comportament strict, destul de dur, atunci când se punea problema recuperãrii restanþelor. De
exemplu, la 21 noiembrie 1921, administraþiei îi parvenea rãspunsul din Târgul Secuiesc, judeþul Trei
Scaune, la adresa privind restanþa postului de jandarmi din 15 iulie 1919. ªeful Secþiei de jandarmi,
plutonier major Virgil Dobris (?), înapoia corespondenþa cu anunþul cã nu existã post de jandarmi în
localitate ºi nici foaia nu s-a primit la secþie, încât nu existã cine sã plãteascã. Greu de crezut cã nu
exista post de jandarmi în condiþiile existenþei unei secþii, aºa cã rãspunsul sunã sfidãtor ºi cinic. La
23
24
25
26

Ms. nr. 557.
Ms. nr. 599.
Ms. nr. 560.
Ms. nr. 558, 9 noiembrie 1921, directorul Sanatoriului Militar Regele Ferdinand, dr. Georgescu, se adresa administraþiei
ziarului GT cu rugãmintea sã doneze gazeta Bibliotecii Soldatului Bolnav a sanatoriului din Bãile Herculane; ms. nr. 559,
22 noiembrie 1921, Tg. Mureº - Liceul militar Mihai Viteazul rãspundea la adresa administraþiei nr. 4909/921 cã renunþa la
abonament din cauza lipsei fondurilor. Semneazã comandantul liceului ºi casierul, administrator cãpitan; ms. nr. 684, 5
ianuarie 1922 un plutonier în numele cãpitanului Emil Lemeny, comandant al companiei de jandarmi Braºov, fãcea
abonament pe 3 luni la gazetã ºi trimitea printr-un delegat suma de 30 lei; ms. nr. 679, 9 martie 1922 – Regimentul 18
Vânãtori din Alba Iulia rãspundea redacþiei la adresa din 6 martie cã nu se ºtie cine a fãcut abonament în anul 1920 la ziar,
din care s-au primit câteva numere rãzleþe. Ruga sã nu se mai trimitã ziarul, considerându-se dezabonaþi; ms. nr. 667, 4
aprilie 1922, Miercurea Ciuc – ºeful Poliþiei, I. Suciu, rãspundea administraþiei ziarului la adresa din 30 martie pentru
restanþa la abonament a lui Gh. Subu, fostul ºef, transferat la Poliþia de stat Lugoj ºi în prezent ºeful Poliþiei Anina, jud.
Caraº Severin. Recomandã sã caute acolo persoana respectivã ºi sã sisteze trimiterea jurnalului; ms. nr. 628, 24 mai 1922,
Sibiu – Corpul VII Armatã, Serviciul de Stat Major, Biroul II de Informaþie ruga pentru abonarea de la 1 iunie 1922; ms. nr.
627, 14 iunie 1922, Beica de Jos, jud. Mureº – ºeful postului de jandarmi, Bucurescu Nicolae, ruga redactorul sã i se facã
abonamentul pe un an întreg; ms. nr. 631, 12 iulie 1922, Alba Iulia – ºeful Siguranþei, Cornel Sava, cerea încetarea
trimiterii ziarului cu ziua de 15 iulie ºi comunicarea sumei restante la abonament; ms. nr. 635, 1922, Boroºneul Mare,
judeþul Treiscaune – adresa administraþiei cãtre George Sârbu, jandarm plutonier, ºeful secþiei, în legãturã cu restanþa la
abonament din 1 iulie 1920 ºi rãspunsul acestuia cã nu s-a mai abonat, sã nu mai trimitã ziarul ºi sã îl avizeze de suma
restantã, mai ales cã nu mai locuieºte în localitatea respectivã.
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fel, la 2 ianuarie 1922, Regimentul 8 Jandarmi Braºov transmitea ordinul superiorului ca rãspuns la
cererea administraþiei gazetei de a se plãti abonamentul restant din 1 ianuarie 1921 pentru Compania
de jandarmi Trei Scaune. Jandarmii primeau ziarul zilnic, fãrã sã ºtie cine a fãcut abonamentul.
Rezoluþia comandantului suna sec: „Sã plãteascã cine a abonat”. ªeful companiei cerea redacþiei sã
comunice numele celui care a abonat regimentul la ziar.27
Alãturi de cadrele aparþinând armatei ºi forþelor de ordine internã, angajaþii altor instituþii ºi
direcþii guvernamentale se numãrau printre abonaþii gazetei. Evident, aceºtia se recrutau cu precãdere
din zonele tradiþionale ale ziarului, Transilvania ºi Criºana. Este vorba de Ministerul Agriculturii,
Direcþia Generalã Cluj, care purta corespondenþã cu administraþia pe eterna temã a abonamentului ºi
restanþei, ºi de funcþionari în domeniul finanþelor din Arad ºi Gheorghieni.28 Se pare cã ºi în trecut era
dificilã recuperarea plãþilor de la stat, cum rezultã din rãspunsul Direcþiunii generale din Cluj a
Ministerului Finanþelor cã nu poate face nimic în privinþa cererii de achitare a abonamentului pentru
douã exemplare trimise din gazetã, fiindcã nu pot ordonanþa nimic, ziarele nefiind comandate de ei.29
Vã sunã familiar, nu?! Termeni ºi comportamente contabile neschimbate pânã azi! Funcþionarii din
administraþia localã ºi judeþeanã fãceau parte dintre abonaþii ºi cititorii gazetei.30 La rândul lor, se
confruntau cu probleme rezultate din lipsa banilor necesari abonamentului31 ºi din greutãþile în
primirea regulatã a poºtei32. În plus, se pare cã a existat o anumitã politicã a redacþiei de difuzare a
ziarului prioritar în mediul rural cu scopul de a recruta viitori abonaþi ºi de a-ºi extinde influenþa. Aici
însã a avut de întâmpinat problema analfabetismului care fãcea inutilã rãspândirea gazetei chiar între
fruntaºii satului. Exemplar este cazul primarului din satul ªugatãu, despre care secretarul Ioan Pop
înºtiinþa administraþia la 5 aprilie 1922 cã este analfabet ºi „astfel nu are lipsã de gazetã”. Ziarele
trimise s-au împãrþit între cititori, dar nici între ei nu se aflã abonaþi.33
Românii din strãinãtate, mai cu seamã transilvãnenii stabiliþi în SUA, dar ºi funcþionari
diplomatici români în statele europene abonau gazeta care se pare cã avea un public tradiþional ºi
fidel în aceastã categorie.34 La 24 martie 1922, din Martinsville, statul Indianopolis, Vasile Gal
asigura gazeta cã restanþa lui la abonament se va rezolva prin cumnatul sãu, Vasile Voina. Personal,
credea cã a rãmas restant deoarece ziarul s-a scumpit, dar va achita totul neapãrat, „deoarece suntem
din pãrtaºii Partidului Naþional din Ardeal”. Un comentariu politic extrem de critic avea ºi
reprezentantul lui Andrei Mureºianu, stabilit la San Francisco, care, dupã rezolvarea chestiunii
27

28
29
30

31
32

33
34

Ms. nr. 579. Rezoluþia: „Sistat VB (?) Nr. 502 (creion albastru)”; ms. nr. 609. Vezi ºi ms. nr. 677, 18 martie 1922, Sf.
Gheorghe – ºeful Poliþiei de stat din localitate comunica administraþiei ziarului cã nu dispun de fonduri pentru abonament
ºi sã se adreseze persoanei care a abonat ziarul.
Ms. nr. 562, 600, 650, 696. Vezi ºi ms. nr. 668, 3 aprilie 1922, Gheorghieni – comisarul de finanþe Nicolae Strava cerea
administraþiei sã i se comunice suma restantã pentru abonament.
Ms. nr. 647, 22 aprilie 1922, Cluj.
Ms. nr. 586, 19 ianuarie 1922, Diciosânmãrtin – un funcþionar de la prefecturã, Vasile Stoica, scria redacþiei „Gazetei
Transilvaniei” cu rugãmintea sã fie inclus în lista abonamenþilor ºi sã i se trimitã ziarul începând de la data primirii
epistolei.
Ms. nr. 564, 11 decembrie 1921, Zalãu – subprefectul judeþului Sãlaj aviza administraþia gazetei ºi cerea sistarea expedierii
gazetei, deoarece nu aveau bani.
Ms. nr. 545, 28 decembrie 1921, Vâlcele – primarul localitãþii, Ion Mãmãligoiu, anunþa redacþia cã nu se va mai abona la
gazetã, deoarece primeºte doar douã gazete sãptãmânal din cauza poºtei. Banii urmeazã sã îi trimitã ulterior sau sã îi aducã
personal.
Ms. nr. 665.
Ms. nr. 578, 12 decembrie 1921, Trapold – Fevronea Þecherã anunþa redactorul cã nu doreºte sã se aboneze în continuare la
gazetã. În privinþa abonamentului, acesta a fost fãcut de fiul ei, Zaharia Þecherã, aflat în America. El i-a scris cã a trimis 200
lei la redacþie. Comunica adresa fiului din America pentru rezolvarea chestiunii direct; ms. nr. 616, 3 martie 1922,
Bucureºti – Ioan I. V. Socec, consul general al Suediei, abona gazeta pânã la 1 aprilie 1922; ms. nr. 589, 31 martie 1922,
Indianopolis – viceconsulul României, A. J. Lupea, se adresa administratorului ziarului cu rugãmintea de a fi abonat un an,
contra sumei de 400 lei. Comunica adresa ºi cerea expedierea calendarului editat de gazetã ºi alte publicaþii utile în contul
diferenþei de 160 de lei, cât rãmâneau dupã scãderea plãþii abonamentului (240 lei); ms. nr. 669, 31 martie 1922, North
Little Rock-Ark – Laurente Onescu se interesa de costul abonamentului ºi de câte ori ieºea ziarul pe sãptãmânã; ms. 590, 4
iulie 1922, Michigan (S.U.A.) – Ioan Faina se adresa administraþiei cu cererea de a i se face acontul privind plata
abonamentului ºi cu anunþul noii adrese la care doreºte sã i se expedieze ziarul.
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bãneºti a abonamentului printr-un cec, reclama greutãþile de comunicare ºi de expediþie prin poºtã:
„Rog rãspundeþi de primirea acestui check ca sã ºtiu dacã a ajuns la destinaþie, cãci constatãm cã în
România Mare, mai cu seamã sub Guvernul ªobolanilor, e mai rãu ca în Rusia. Sãrman Popor de
Þãrani pe ce mâni de cãlãi a ajuns, în veacul al 20-lea!”35. Aceleaºi probleme de comunicare, pe
plan intern de data aceasta, reclama ºi Mesaroº Mãcelariu, ºef secþie financiar, care cerea sã se
schimbe adresa de expediere a gazetei pe motivul: „La B[uda]pesta mai regulat primiam Gazeta. A
venit la direcþiunea financiarã de aici unul de la Bucureºti ºi toate biletele de pre uºi cu inscripþiunile
vechi de consilier, secretar etc. le-a rupt ºi bãgat în foc. Nu cumva ºi Gazeta sã ajungã la soarta
aceasta ...”36. Astfel, corespondenþa abonaþi – administraþie se fãcea ecoul nemulþumirii vechii
administraþii faþã de intervenþiile ºi centralismul Bucureºtilor.
Firmele, bãncile ºi întreprinderile figureazã printre abonaþii gazetei, pe perioade mai lungi sau
mai scurte.37 Profesiile liberale sunt reprezentate de avocaþi, notari, medici ºi farmaciºti abonaþi la
gazetã.38
Distribuirea „Gazetei” se fãcea prin intermediul birourilor de presã ºi ziare, agenþii de
publicitate ºi librãrii rãspândite în þarã, cu care existau contracte de difuzare. În Braºov, ziarul
dispunea chiar de un chioºc propriu, situat pe strada Lungã ºi aprobat prin decizia Consiliului
orãºenesc în anul 1920. La 10 martie 1921, acelaºi organism se sesiza ºi soma direcþiunea „Gazetei”
sã înceteze sã vândã alte lucruri în chioºc, excepþie ziare ºi cãrþi.39 În afara oraºului, apela la
intermediari. Astfel, la 21 iunie 1922, Biroul de ziare ºi papetãrie Cele Trei Criºuri din Oradea ruga
administraþia sã comunice condiþiile în care era încredinþatã desfacerea gazetei, iar, în august acelaºi
an, Agenþia de publicitate „Informatorul” din Timiºoara cerea trimiterea zilnicã a unui exemplar din
ziar.40 Unele birouri erau eficiente ºi înregistrau vânzãri crescute, cum rezultã din mãrturia lui Darie
Micle, vânzãtor de gazete ºi jurnale româneºti din Dej, care cerea administraþiei ziarului braºovean
35
36
37

38

39
40

Ms. nr. 671; ms. nr. 641.
Ms. nr. 675, 27 martie 1922, Arad.
Ms. nr. 612, 22 februarie 1922, Bod – Societatea Ungarã pe acþiuni a Industriei de Zahãr, Filiala Bod plãtea 200 lei pentru
abonamentul la gazetã pe anul 1922; ms. nr. 692, 10 martie 1922, Comarnic – firma Heinrich Kunz anunþa administraþia cã
s-a abonat pentru o lunã, în aprilie 1921; ms. nr. 573, 4 decembrie 1921, Timiºul de Sus – H. Manole, în numele firmei
Sãcelele, Societate anonimã pentru exploatare de pãduri ºi comerþul de lemne Satulung (jud. Braºov) se abona la gazetã;
ms. nr. 548, 23 decembrie 1921, Reºiþa – Uzinele de fier ºi domeniile din Reºiþa abonau douã exemplare din gazetã pe anul
1922, unul pentru uzina reºiþeanã, al doilea pentru serviciul administrativ cu sediul în Timiºoara; ms. nr. 569, 24 decembrie
1921, Galaþi, Comptoar Româno-Orient de agenturã ºi comission, proprietar I. Schmilovici, ruga sã fie expediatã gazeta
din 1 ianuarie 1922 ºi sã i se comunice costul abonamentului; ms. nr. 597, 2 ianuarie 1922, Bucureºti, abonamentul Bãncii
Marmorosch, Blank et Comp.; ms. nr. 608, 2 ianuarie 1922, Cluj – S. A. Întreprinderile forestiere române din Cluj abona
gazeta pentru 3 luni, de la 1 ianuarie la 1 aprilie; ms. nr. 660, 7 martie 1922, Zãrneºti – Fabrica de celulozã braºoveanã,
Societate anonimã rãspundea cã a plãtit abonamentul de la 1 august 1919 pânã la 1 august 1922 ºi nu se ºtie restantã din 15
septembrie 1921; ms. nr. 593, 6 februarie 1922, Braºov – Banca generalã ungarã de credit, filiala Braºov (Magyar
Általänos Hitelbank brassói fiókja, Filiale der Ungarischen Allgemeinen Creditbank in Brassó) cerea redacþiei „Gazetei
Transilvaniei” sã nu mai trimitã ziarul prin poºtã, ci sã fie adus direct la bancã; ms. nr. 594, 7 februarie 1922, Bucureºti –
Jean Gârneþiu, directorul fabricii Tudor, Societate anonimã românã pentru fabricarea acumulatorilor electrici, cerea
expedierea a 3 numere din „preþiosul dv. ziar”, ataºând ºi mãrcile poºtale necesare expediþiei. De asemenea, reclama
neregularitãþi în primirea abonamentului; ms. nr. 695, 3 aprilie 1922, Oradea – Banca Centralã pentru industrie ºi comerþ
ruga administraþia sã trimitã ziarul care urma sã fie plãtit prin centrala de la Cluj, deoarece gazeta nu existã în Oradea ºi nu
ºtiu cât costã abonamentul.
Ms. nr. 565, 3 decembrie 1921, Cluj – avocat dr. Aurel Isac cerea redacþiei sã îi transmitã suma restantã la abonament; ms.
nr. 561, 5 decembrie 1921, Deva – avocat dr. Eugen Tãtar ruga sã i se comunice costul abonamentului restant ºi sistarea
trimiterii mai departe a abonamentului, din cauza absenþei îndelungate; ms. nr. 693, 18 martie 1922, Reghin – Gh. Maior,
ºef contabil, comunica cã a depus la banca Mureºiana din localitate suma de 250 lei pentru abonamentul pe un sfert de an
pentru „protopopul Ariton M. Popa, avocatul dr. Eugen Truþia, medic dr. Eugen Nicoarã, farmacistul Victor Mera ºi
subsemnatul, ºef contabil Gh. Maior”, toþi din Reghin; ms. nr. 661, 12 aprilie 1922, Feldioara – notarul Moise Wiesch
confirma primirea scrisorii administraþiei din 1 aprilie ºi cerea sã i se comunice suma restantã pentru abonamentul la gazetã
pânã în 30 iunie 1922; ms. nr. 639, 9 septembrie 1922, Aiud – avocat dr. Emil Pop ruga administraþia sã comunice de
urgenþã cu ce sumã este restant la abonamentul gazetei pânã la 31 decembrie 1922, ca sã achite.
Ms. nr. 568.
Ms. nr. 643, rezoluþie: „Scris la 27/6/922”; ms. nr. 620, anterior 29 august 1922, rezoluþia administraþiei: „Trimis 29/8/22”.
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trimiterea zilnicã a 10 numere de gazetã, „fiind zilnic întrebatã de cetitori români din Dej ºi jur”41.
Altele, din contrã, se confruntau cu lipsa de cerere ºi nevandabilitatea ziarului, fiind nevoite ca
urmare sã cearã suspendarea expedierii ºi deci întrerupererea legãturii de afaceri. Aºa proceda, la 30
ianuarie 1922, Depozitul de ziare ºi librãrie Costache Irimie din Medgidia, care cerea administraþiei
sã înceteze trimiterea ziarului deoarece nu se consumã în ciuda concursului dat ºi ruga sã i se
expedieze conturile, iar la 15 aprilie 1922, Librãria, tipografia, legãtoria de cãrþi ºi depozitul de ziare
F. Ruckenstein anunþa administraþiei sã nu mai trimitã gazetele fiindcã nu existã cititori. Preciza cu
regret cã au existat doar doi amatori ºi au fost mutaþi în altã parte, deci nu mai are niciun doritor. Va
trimite ziarele înapoi cu poºta.42
Uneori, dispunem de conturi pe luni ale desfacerii „Gazetei”, aºa cum este cel din Arad, din
aprilie - mai 1922:
1922, iunie 15, Arad – Contul lunei Gazeta Transilvaniei mai - aprilie 1922
Aprilie
primite
retur
vândute
preþul unitar
valoare brutã
220
164
56
1
56
Mai
220
200
20
1
20
76
25% rabat
19
57
kg. maculaturã
30
Total Lei
8743
O altã cale de difuzare a presei ºi a gazetei era schimbul de publicaþii. Metoda se practica în
epocã, în cazul cotidianelor ºi chiar publicaþiilor periodice editate de diferite organizaþii ºi institute.
Asemenea solicitãri soseau pe adresa administraþiei „Gazetei”. De pildã, Ministerul Agriculturii,
Direcþiunea Generalã a Agriculturii, Serviciul Publicaþiunilor ºi statisticei agricole cereau expedierea
gazetei în schimbul Buletinului Agriculturii No. 7-9/1921. „Curierul Israelit”, organul Uniunii
evreilor pãmânteni, ruga redacþia „Gazetei” sã accepte schimbul de ziare.44 Cel mai sugestiv exemplu
din punctul de vedere al argumentãrii este cel al Comitetului regional Cernãuþi al Federaþiunii
Societãþilor de Sport din România, care cerea „Gazeta” în schimbul revistei bilunare intitulate
„Sport” pentru cabinetul de lecturã al societãþii. Justificarea suna astfel: „Pe de o parte contribuie
aceasta la rãspândirea scrisului românesc aci în Cernãuþi. Pe de alta parte sprijiniþi o societate
româneascã care munceºte din greu, pentru a unifica sportul, ceea ce ne va apropia mai mult de
vechiul regat”45. În sfârºit, gazeta era cerutã de instituþii conform legislaþiei, în vederea arhivãrii ºi
supravegherii legale a presei. Astfel, la 10 februarie 1922, Oficiul telegrafic-poºtal din Braºov
transmitea redacþiei ziarului ordinul superior potrivit cãruia trebuia sã trimitã Biroului presei din
Direcþiunea Generalã a Poºtelor Bucureºti câte un exemplar din fiecare ziar. Iar, la 22 aprilie 1922,
Ministerul Afacerilor Strãine comunica directorului gazetei cã s-a înfiinþat o direcþiune a presei pe
lângã minister ºi ruga sã trimitã ziarul „conform vechilor dispoziþiuni a legii de presã din
Transilvania, azi încã în vigoare”46.
41
42
43
44

45
46

Ms. nr. 633, 27 aprilie 1922.
Ms. nr. 591, 690.
Ms. nr. 632.
Ms. nr. 607, 13 februarie 1922, [Bucureºti]; Vezi ºi ms. nr. 664, 10 aprilie 1922 – Direcþiunea generalã a Agriculturii,
Serviciul de studii, anchete agricole, publicaþiuni ºi statisticã agricolã comunica directorului cã ziarul a sosit în douã
exemplare. Cere pe viitor sã se trimitã un singur exemplar, în schimbul Buletinului Agriculturii; ms. nr. 681, 23 martie
1922, Bucureºti, rezoluþia 14/IV/922: „Se va face schimbul. Iosif”. Pentru cotidiane, vezi ms. nr. 640, 13 februarie 1922,
Cluj – redacþia ziarului „România” anunþa cã va expedia zilnic un numãr din ziar ºi cere în schimb gazeta.
Ms. nr. 613, rezoluþia administraþiei: „Se va trimite schimb. 6/III 922”.
Ms. nr. 595; ms. nr. 652, rezoluþia: „S-a expediat cu începere del a 26/4/22 Iosif”.
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Motivaþia abonãrii ºi lecturii gazetei este dezvãluitã de corespondenþi. Aceºtia cãutau sã afle din
ziar ºtiri politice curente, care îi interesau cu precãdere în acel an marcat de alegeri. Actualitatea
politicã atrãgea publicul, aºa cum rezultã din scrisorile lui Gheorghe I. Hampu din comuna Scoreiu,
D. M. Porumbacu de Jos, judeþul Fãgãraº, care se scuza cã „nu am atâta învãþãturã ca sã pot scrie o
epistolã. Eu sunt un simplu plugar crescut în America, sunt un pretin bun al Pãrintelui Podea”. În 3
martie 1922 se decidea sã se aboneze ºi cerea sã i se trimitã un numãr de probã, precum ºi preþurile la
abonament. La 29 martie 1922, mulþumea redactorului pentru rãspuns: „ªi sunt foarte mulþumit cã
am primit taman acum cu alegerile de am putut sã le mai spun ceva la oamenii noºtri”. Anunþa cã nu
exista oficiu poºtal în comunã ºi nu gãseºte mandate poºtale. Ruga sã trimitã redacþia un mandat
poºtal, pe care îl va plãti. Comenta cã nu ºtie cauza lipsei de mandate poºtale sau poate existã ºi nu îi
dau fiindcã este membru al Partidului Naþional.47 Astfel, difuzarea ziarului avea o mizã politicã ºi
constituia teren de confruntare între concurenþii politici. Competiþia politicã acerbã explica
recurgerea la cele mai diverse tertipuri pentru a întrerupe comunicarea dintre Partidul Naþional
Român ºi electoratul propriu prin intermediul ziarului. Aceasta includea ºi blocarea poºtei.
Tot redacþiei gazetei se adresa, la 4 martie 1922, George Mereþ din Prejmer în privinþa avizului
restanþei la abonament a sergentului Nicu Mereþ. Momentan, acesta se afla în Cluj pentru o afacere
familialã, iar la întoarcere urma sã achite restanþa. Ruga sã se schimbe adresa de expediat gazeta pe
numele lui. Personal, era foarte interesat de informaþiile despre alegeri: „Vã rog a mã informa dacã
Dl. Victor Branisce este candidat de senator pe toate comunele din jud. Braºov? Fiindcã noi aici în
comuna Prejmer avem de candidat pe Dl. Polonyi ºi am voi sã ºtim se þine ºi comuna Prejmer de
cercul electoral în care candideazã Dl. Branisce ca fiind ºi noi aderenþi înfocaþi ai «Partidului
Naþional» sã votãm cu ai noºtrii”. De asemenea, atent la context ºi circumstanþe, transmitea o
informaþie redacþiei, cerând publicarea ei: „Azi au trecut prin comuna noastrã în drum spre Buzãu un
pluton de armatã activã sub conducerea unui sublocotenent. Eu întrebând un soldat de ce
oftlinemerge, mia spus cã sã facã ordine sã nu se facã scandal cu alegerile (dar eu cred contrariul).
Vã rog publicaþi în gazetã aceasta”48.
Cele mai interesante avataruri le-a avut Cãminul Cultural din Hârseni, judeþul Fãgãraº. La 17
martie 1922, preotul Ioan Rinea, care semna în calitate de preºedinte, anunþa înfiinþarea cãminului
administraþiei ziarului. Preciza cã s-au abonat pânã la data respectivã la foile sãptãmânale „Foaia
Poporului”, „Unirea Poporului” ºi „Foaia Interesantã”. În continuare, menþiona: „Am dori mult ºi un
ziar de toate zilele de al partidului naþional, dar nu-l putem abona din cauza cã e scump de tot pe
lângã modestele mijloace materiale de care dispune Cãminul nostru. Foi liberale ne vin destule
gratuit, dar alipirea sincerã ºi caldã a poporului faþã de Partidul Naþional al nostru ºi dispreþul cel
avem faþã de liberali nu ne lasã sã le cetim”. Ca urmare, ruga sã se facã reducere la abonament la
jumãtate. Dacã nu se aproba, cerea sã fie avizaþi. La 19 martie administraþia era de acord cu reducerea
la 120 lei anual ºi anunþa decizia. Surprinzãtor, din Hârseni sosea rãspunsul cu o carte poºtalã retur:
„Nu s-a abonat gazeta!” Îngrijoratã, administraþia ziarului pornea o anchetã apelând la ajutorul
oficiilor poºtale, deoarece credea cã refuzul nu putea veni din partea cãminului, ci altceva se
interpunea în comunicare. Situaþia era inacceptabilã „pentru cã noi avem pierderi dacã ni se
întâmplã lucruri din acestea mereu”. Oficiul poºtal Braºov transmitea cererea celui din Fãgãraº care,
la rândul lui, dispunea Agenþiei poºtale din Hârseni sã se facã cercetãrile la faþa locului. În urma
cãutãrilor, preºedintele cãminului, o persoanã diferitã de cea care îºi arogase iniþial calitatea de
conducãtor, cerea copia originalului prin care se fãcuse abonamentul ºi, în final, lãmurea situaþia.
Învãþãtorul anunþa cã abonarea ziarului s-a fãcut de cãtre preot pe numele cãminului fãrã ºtirea lui.
47
48

Ms. nr. 672 ºi 694.
Ms. nr. 614, pp. 2-3.

158

Þara Bârsei

Din pãcate, cãminul nu dispune de mijloacele materiale pentru a achita costul abonamentului unui
ziar cotidian. Preotul are dreptul sã se aboneze pe numele sãu ºi pe spezele proprii, iar dupã sosirea lui
în comunã, cu mulþumitã faþã de preot, cãminul va primi ziarul, unde îl pot citi toþi membrii. Ca
urmare, cerea sã se expedieze ziarul pe numele abonatului, pentru a evita neplãceri viitoare din cauza
achitãrii costului abonamentului.49
Citirea ziarului prilejuieºte nu numai informarea asupra politicii zilei, ci stimuleazã aducerea la
cunoºtinþa publicului a noi ºtiri, precum ºi relatarea gesturilor de solidaritate ºi atitudinii vechilor
aderenþi. Asemenea întâmplãri mãrturisea învãþãtorul Ioan Manu din Borcut, la 20 martie 1922:
„Cetind cu mare plãcere foaia Dv. cu numele Gazeta Transilvaniei vãzând în nr. 10 martie câte
nedreptãþi s-au fãcut partidului Naþional în alegeri vã aduc la cunoºtinþã cã la noi în circumscripþia
Lãpuºului Unguresc au succes partidului Naþional. Domnul deputat dr. Mihai Popoviciu au (!) avut
o primire foarte frumoasã în toate comunele. Chiar la noi în comuna Borcut, cea mai apropiatã de
Lãpuºu Unguresc, sau (!) prezentat în ziua de 20 febr la oarele 3 ºi eu lam (!) primit în sala de
învãþãmânt la ºcoalã, primind vestea cã vine cãci am fost încunoºtinþat. Am eliberat bãeþi (!) ºi am zis
cã sã spunã pãrinþilor sã vinã sã asculte programa Dlui Dr. Mihai Popovici de care am fost foarte
mulþãmit cãci sau (!) adunat în numãr frumos. În 22 sau (!) prezentat ºi candidatul liberal Hetco
însoþit de primpretorul din Lãpuº la care abia sau (!) adunat vreo câþiva inºi. Au început
primpretorul a mã executa cã ce au spus Dl. Popovici, cã I-am rãspuns cã nu ºtiu, ne-au lãsat Dl.
Popoviciu neºte manifeste ºi eu leam (!) lipit la pãreþi (!) ºcoalei ºi au zis cã ce sunt acele, eu am
rãspuns cã voinþa poporului e aºa, vã rog sã publicaþ în foia Dvoastrã ceie ce urmeazã … oricum
mau (!) ameninþat, eu nu mam (!) supus, rãspunzând ªcoala noastrã e confesionalã, nu ne porunceºte
guvernul pe ia”50.
Portretul cititorului abonat al „Gazetei” se contureazã din aceastã corespondenþã prin
juxtapunerea comportamentelor de sens opus. Avem abonaþi buni ºi rãi platnici, la zi cu abonamentul
sau restanþieri. Spre cinstea abonaþilor din trecut, numãrul celor din urmã era mai redus în raport cu
cei cinstiþi. Se observã adesea cã scrisorile soseau la administraþie când cititorii verificau atent dacã a
expirat sau nu abonamentul ºi cereau de regulã sã le fie fãcutã cunoscutã suma necesarã de achitat.
Abonaþii obiºnuiau sã anunþe orice modificare ce privea abonamentul, renunþarea la sau reînnoirea
lui, plata, schimbarea de domiciliu, transmiteau noua adresã, comunicau orice defecþiune intervenitã,
restituiau exemplare în plus, înapoiau ziarul livrat peste termenul expirat al abonamentului, semnalau
insistent cã nu vor sau nu pot sã continue abonarea ºi solicitau repetat sã înceteze expedierea pentru a
evita paguba redacþiei, pe de o parte, ºi incapacitatea de solvabilitate ºi, implicit, de comportament
necinstit, pe de altã parte.51 Gesturile de corectitudine impresioneazã ºi credem cã pot sluji oricând
drept model abonaþilor de azi ºi, de ce nu, fiecãruia din nou în purtarea de fiecare zi din viaþa noastrã.
49
50
51

Ms. nr. 658, 656, 584, 648.
Ms. nr. 678.
Ms. nr. 582, 25 decembrie 1921, Suciu – Ioan Al. Sulicã anunþa administraþia cã a primit adresa prin care i se cerea plata
restanþei. Mirat de eroare, comunica plata abonamentului pânã la 18 februarie 1922 ºi dãdea date ºi numãrul chitanþelor. În
plus, administraþia, la reînnoirea abonamentului, nu a þinut seamã cã se continuã vechiul abonament ºi a trimis douã
exemplare. Cere suspendarea unuia ºi trimiterea doar a unui singur exemplar. Rezoluþia: „Corectat dupã scrisoare. VB
27/XII/921”; ms. 606, 22 februarie 1922 – Octavian Fulea scria lui Brotea cu rugãmintea de a nu i se mai expedia gazeta pe
adresa din Hãghig ºi sã se sisteze trimiterea ei. Rezoluþia: „Sistat la 21/I 922. De pl. Lei 210 – din 1/I 920 – 1/I 922”; ms. nr.
676, 19 martie 1922, Giacosiu – Octavian Popovici anunþa redacþia ºi administraþia cã nu s-a abonat la gazetã ºi cerea sã i se
spunã numele celui care l-a abonat ºi sã nu mai fie transmisã gazeta, deoarece nu o poate plãti; ms. nr. 674, 28 martie 1922,
Satulung – Nicolae Cioca ruga sã i se trimitã gazeta pe adresa din Satulung de la 1 aprilie; ms. nr. 673, 10 aprilie 1922,
comuna Bãlan pin Chechiº, judeþul Sãlaj – Augustin Tripon cerea administraþiei sã comunice costul abonamentului pentru
un an ºi sã trimitã gazeta; ms. nr. 654, 28 aprilie 1922, Bãlan pin Chechiº, judeþul Sãlaj – acelaºi trimitea banii pentru
abonament pe 6 luni; ms. nr. 622, 18 august 1922, Vlãdeni – Iacob Câmpian roagã redacþia sã nu mai expedieze gazeta pe
numele lui, din cauzã cã abonamentul a expirat. Comenta cã „s-a împlinit termenul, Dumneavoastrã trebuia ca sã avizaþi pe
om cã vrea sã mai urmeze cu abonamentul ori nu”. Rezoluþia redacþiei: „Sistat la 21/8”.
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Abstract
This paper is based on the documents kept into the Public Library “George Bariþiu” in Braºov.
There are the letters sent to the department of the newspaper which dealt with the subscriptions. Their
study allows us to find out a lot of information concerning the subscribers’ number, and social and
geographical distribution of the newspaper. We met the following social categories among the
newspaper’s subscribers: peasants, landowners and agronomists, teachers, officers, policemen,
gendarmes, civil servants, merchants, lawyers, banks, companies, factories, Romanians abroad,
cultural associations. We also are informed about the attitude of the newspaper toward the
subscribers and its editorial policy. At the same time, there are very interesting data about the reasons
of reading of the newspaper during the elective campaign in 1922. Finally, the letters show the real
subscribers’ behavior.
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