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„GAZETA DE TRANSILVANIA” ªI „GAZETA TRANSILVANIEI”
ÎN BIBLIOGRAFIA ISTORICÃ A ROMÂNIEI
Într-o perioadã în care Iluminismul trezea naþiunile europene din guvernarea absolutismului
monarhic, apãreau ºi primele ziare ce veneau în sprijinul acestui curent, determinând conturarea
opiniei publice.
În spaþiul românesc ºi, mai cu seamã, în cel transilvãnean, primele încercãri de a scoate un ziar
dateazã de la sfârºitul secolului al XVIII-lea, însã taxele ce trebuiau plãtite în acest sens au întârziat
apariþia lui. Iniþiativa va avea câºtig de cauzã la Braºov, unde George Bariþiu, dornic „de a înfiinþa o
foaie literarã”1 în acest oraº, se bucurã de suportul negustorilor susþinãtori ai ideii de afirmare
cultural-politicã ºi socialã a românilor. Aºa avea sã aparã, la 12 martie 1838, „Gazeta de
Transilvania”, avându-l ca redactor pe George Bariþiu, iar ca tipograf, pe Johannes Gött. Conform
autorizaþiei emise de Cancelaria Aulicã de la Viena, ziarul trebuia sã cuprindã doar traducerile în
limba românã ale celorlalte foi apãrute în tipografia lui Gött.2 Cu toate acestea, ziarul va apãrea fãrã
respectarea condiþiei traducerii ziarului german, motiv pentru care va fi mereu în atenþia cenzurii. O
dovadã în acest sens este ºi schimbarea denumirii acestei foi politice din „Gazeta de Transilvania” în
„Gazeta Transilvanã” (3 ianuarie 1849) ºi mai apoi în „Gazeta Transilvaniei” (1 decembrie
1849-1945).3 În anul 1843 Gheorghe Bibescu, domnitorul Þãrii Româneºti, interzice intrarea ziarului
în aceastã provincie românescã, dar cu toate acestea se gãsesc diverse metode prin care fiecare abonat
sã beneficieze de informaþiile oferite de foaia braºoveanã.
Astfel, editat la locul de întâlnire a celor trei provincii româneºti, la Braºov, ziarul se adresa
tuturor românilor, indiferent de graniþele politice, de confesiunea religioasã sau de orientarea
politicã, obiectivul sãu fundamental fiind astfel formulat: „Lãþirea ºtiinþelor ºi a cunoºtinþelor,
împãrtãºirea ideilor la toate plasele de oameni”.4
Greutãþile impuse de cenzurã nu au putut anula calitatea deosebitã a scrisului, audienþa tot mai
largã, precum ºi prestigiul de care se bucurau foile lui Bariþiu, fapt pentru care numãrul abonaþilor
creºte tot mai mult. Astfel, în 1838, din totalul de 398 de exemplare tipãrite din „Gazetã” ºi „Foaie
pentru minte, inimã ºi literaturã” (suplimentul cultural al „Gazetei”), în Principate au fost abonate
135 de exemplare, adicã 34%.5 Lista din 1847 prezintã un total de 572 de exemplare tipãrite, din care
310, adicã 59%, aparþin abonaþilor din Principate.6
Fãcându-se ecoul miºcãrii ºi al evenimentelor politice ºi culturale din toate þãrile române, în
paginile „Gazetei” se întâlneau articole ale cãrturarilor din aceste provincii, precum ºi articole ale
unor profesori, scriitori, oameni politici ce le semnau în calitate de corespondenþi ºi colaboratori.
Printre aceºtia se numãrã: Ioan Maiorescu, August Treboniu Laurian, Anton Pann, Dimitrie
Bolintineanu, Nicolae Bãlcescu, Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi, Mihail Kogãlniceanu.
În anul 1850, redactarea ziarului este preluatã de Iacob Mureºianu7, pentru ca în 1878 noul
director ºi redactor al publicaþiei sã devinã Aurel Mureºianu, fiul lui Iacob. Sub conducerea sa, la 4
aprilie 1884, „Gazeta Transilvaniei” devine primul cotidian românesc din Transilvania8, iar din anul
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Timotei Cipariu, Jurnal, ediþie îngrijitã de Maria Prodan, Cluj, 1972; Mircea Gherman, Geneza „Gazetei de Transilvania”
în „Gazeta Transilvaniei. 150 de ani de la apariþie”, Braºov, 1997, p. 8.
Arhiva Muzeului „Casa Mureºenilor” Braºov, dosar nr. 1, doc. nr. 884 ºi 885; Mircea Gherman, loc. cit., p. 9.
Din presa literarã româneascã a secolului XIX, p. 85; Ioan Silviu Nistor, Gazetele de la Braºov – ºcoalã ºi educaþie
naþionalã pentru toþi românii (1838-1848), în „Gazeta Transilvaniei. 150 de ani de la apariþie”, Braºov, 1997, p. 22.
„Gazeta de Transilvania”, 1838, 1, nr. 1, p. 3; Ioan Silviu Nistor, loc. cit., p. 22.
Ioan Silviu Nistor, loc. cit., p. 32.
Ibidem, p. 33.
„Gazeta Transilvaniei”, nr.13/9 septembrie 1850.
Ibidem, nr. 40/4 (16) aprilie 1884.
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1888 va fi tipãritã în cadrul tipografiei „A. Mureºianu”9, devenind o afacere a acestei familii. Dupã
moartea lui Aurel Mureºianu, în anul 1909, conducerea „Gazetei” este preluatã de soþia sa, Elena,
pânã în anul 1911, când din motive financiare publicaþia va fi vândutã.
„Gazeta Transilvaniei” va continua sã aparã pânã în anul 1945, când va fi înlocuitã de oficiosul
Partidului Comunist Român, „Drum Nou”. Primul numãr, serie nouã a „Gazetei de Transilvania”,
purtând pe frontispiciu banda tricolorã, avea sã aparã în ziua de 23 decembrie 1989. Astfel, vechea
publicaþie, retipãritã acum sub prima sa denumire, avea sã-ºi reia locul pe scena presei transilvãnene,
încercând sã-ºi menþinã menirea pentru care a fost creatã cu 151 de ani în urmã: „Trebuia sã devinã o
ºcoalã pentru toþi, sã-i ridice pe cei umiliþi ºi înapoiaþi în culturã ... dar în acelaºi timp sã-i
mulþumeascã ºi pe cei mai înaintaþi sã-i facã a-ºi iubi ºi cinsti neamul”.
Revenind la tema acestui articol, au fost studiate 9 volume din Bibliografia Istoricã a României
astfel: vol. 1, vol. 2, vol. 3, vol. 4 ºi vol. 5 au fost studiate de cãtre Marinela Barna, iar vol. 6, vol. 7,
vol. 8 ºi vol. 10 au fost studiate de cãtre Bianca Purice. Acest proiect materializat în 11 volume,
apãrute în cursul a 35 de ani, s-a dovedit a fi o bibliografie istoricã curentã, pusã la dispoziþia
cercetãrii ºtiinþifice. Trecând în revistã capitolele mari ale BIR-ului, avem imaginea „evantaiului”10
foarte larg al direcþiilor de investigare: începând cu studiile referitoare la istoriografia naþionalã ºi
activitatea istoricilor din România, continuând cu problemele teoretice ºi metodologice ale istoriei,
dupã care se succed capitole de bibliografii, izvoare documentare ºi ºtiinþe auxiliare ale istoriei.
Paginile cele mai numeroase revin istoriei României din cele mai vechi timpuri pânã în zilele noastre,
iar viaþa spiritualã este reflectatã de un dens ºi compact capitol privind istoria culturii din Evul Mediu
pânã în contemporaneitate.
Pe parcursul studiului, au fost identificate 72 de titluri care conþin numele „Gazeta
Transilvaniei” sau „Gazeta de Transilvania” sau care fac referire la acest ziar. În vol. II (Secolul al
XIX-lea. Tom 1: Cadrul general. Þara ºi locuitorii) nu au fost identificate informaþii pentru subiectul
nostru.
Cea mai veche menþiune la „Gazeta Transilvaniei” dateazã din anul 1892, fiind vorba despre un
studiu tipãrit în Tipografia „A. Mureºianu” cu titlul O lãmurire în disputa literarã purtatã de George
Bariþiu în „Pãrþi alese din istoria Ardealului” contra lui Iosif Sterca Sulutu care s’a aperatu în
Gazeta Transilvaniei nr. 11-41 din anul 1891. (Sibiiu).. Urmeazã un articol din 1902, apãrut în ziarul
„Drapelul”, ce are ca titlu Filã comemorativã în memoria lu’ Gregoriu Maior, fost redactor la
Gazeta Transilvaniei. 1859-1901.
Cele mai multe informaþii apar în perioada postbelicã (perioada comunistã): 56, fiind cuprinse ºi
în cadrul a douã cãrþi: Vasile Netea, George Bariþiu. Viaþa ºi activitatea sa, Bucureºti, 1966, Editura
ªtiinþificã ºi Silvia Popa, Constantin Catrina, Folclor în Gazeta Transilvaniei. Indice bibliografic,
Braºov, 1978.
Colecþia este îmbunãtãþitã de cele douã volume de studii Cumidava dedicate ziarului braºovean
cu prilejul împlinirii a 130 de ani („Cumidava”, Braºov, 1969) ºi, respectiv, a 160 de ani
(„Cumidava”, Braºov, 1997) de la apariþia lui.
Perioada interbelicã înregistreazã trei apariþii, iar pentru perioada postcomunistã BIR-ul noteazã
ºapte publicaþii ce vorbesc despre „Gazetã”.
Ca areal de rãspândire, se remarcã zona Transilvaniei, la Braºov, Hunedoara, Sf. Gheorghe,
Oradea, Arad, Cluj, Sibiu, Târgu Mureº, dar ºi Muntenia, la Bucureºti, în Prahova, la Câmpulung
Muscel.
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Ibidem, nr. 1/3 ianuarie 1888.
Gh. Hristodol, Cuvânt introductiv la Bibliografia Istoricã a României, Bucureºti, Academia Românã, 2005, vol. X
(1999-2004).
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Articolele surprind evenimente din lupta românilor pentru eliberare naþionalã, pentru apãrarea
limbii ºi culturii române, aspecte din activitatea unor personalitãþi, precum George Bariþiu, Iacob
Mureºianu, Aurel Mureºianu, dar ºi momente ale Revoluþiei Franceze sau din Italia.
Pentru o mai bunã exemplificare, vom prezenta în continuare lista publicaþiilor cu referire la
ziarul braºovean:
*** – Publicaþiile periodice româneºti (ziare, gazete, reviste). Tom II. Catalog alfabetic:
1907-1918. Supliment:1790-1906, în „Descriere bibliograficã de George Baiculescu, Georgeta
Rãduicã ºi Nonila Onofrei”, Bucureºti, Editura Academiei R.S. România, 1969, 871 p.
*** – 130 de ani de la apariþia „Gazetei de Transilvania”. 1838-1968 [Culegere de studii], sub
redacþia lui Mircea Bãltescu, Braºov, Întreprinderea Poligraficã Braºov, 1969, 228 p.
*** – George Bariþ ºi contemporanii sãi, Corespondenþa trimisã, ediþie de Simion Retegan,
Bucureºti, Editura Enciclopedicã, 2003, vol. X, 508 p.
A
Alexandrescu, I. – Gazeta de Transilvania ºi revoluþia din Franþa (1848), în „Analele Institutului de
studii istorice ºi social-politice de pe lângã C. C. al P. C. R.”, Bucureºti, 1968, 14, nr.1, pp. 101-108.
B
Bãltescu, Mircea – Dr. Aurel Mureºianu ºi „Gazeta Transilvaniei”, în „130 de ani de la apariþia
«Gazetei de Transilvania»”, Braºov, 1969, pp. 115-160.
Bãrbuþã, Nicolae – Câteva aspecte privind procesele de presã ale „Gazetei Transilvaniei”, în „130
de ani de la apariþia «Gazetei de Transilvania»”, Braºov, 1969, pp. 67-74.
Berindei, Dan – „Gazeta Transilvaniei” ºi Unirea Principatelor, în „130 de ani de la apariþia
«Gazetei de Transilvania»”, Braºov, 1969, pp. 67-74.
Bocºa-Mãlin, Emil – Lupta presei transilvane, Bucureºti, 1945.
Botezan, Ioana – Contribuþia lui Timotei Cipariu la dezvoltarea ziaristicii româneºti din
Transilvania în preajma anului revoluþionar 1848. Documente inedite, în „Apulum”, Alba-Iulia,
1969, 7, pp. 95-108.
Bucur, Dorica – Atitudinea lui Alexandru Papiu-Ilarian privind înfãptuirea unitãþii culturale a
românilor oglinditã în „Gazeta Transilvaniei”, în „Ziridava”, Arad, 1977, 7, pp. 307-322.
C
Cãrãbiº, Vasile – „Gazeta Transilvaniei” strigãtul unui popor apãsat ºi jignit, în „Magazin istoric”,
Bucureºti, 1982, nr. 2, pp. 28-30.
Cãrãbiº, Vasile – 150 de ani de la apariþia „Gazetei Transilvaniei” [documente], în „Revista
arhivelor”, Bucureºti, 1988, 65, nr. 3, pp. 253-261.
Cheresteºiu, V. – Întemeierea presei româneºti din Transilvania ºi activitatea publicisticã a lui
George Bariþ pânã la izbucnirea revoluþiei de la 1848, în „Anuarul Institutului de istorie”,
Cluj-Napoca, 1963, 6, pp. 11-39.
Chiorean, Eva – Programul, orientarea ºi colaboratorii „Gazetei Transilvaniei” în anii
1891-1895, în „Cercetãri de ºtiinþe sociale”, Târgu Mureº, 1987, 3, pp. 405-419.
Colan, Ioan – „Gazeta Transilvaniei” 1919-1945, în „130 de ani de la apariþia «Gazetei de
Transilvania»”, Braºov, 1969, pp. 205-225.
Cornea, Paul – Iubirea de dulcea noastrã patrie [Gazeta de Transilvania – 150 ani], în „Magazin
istoric”, Bucureºti, 1988, 22, nr. 3, pp. 7-10.
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D
Dãdîrlat, Mioara – Colecþii de periodice ale bibliotecii „Astra” (1861-1944), în „Centenarul
Revistei «Transilvania» Sibiu”, Biblioteca „Astra”, 1969, pp. 211-214.
Diculescu, Vasile – Le journal „Gazeta Transilvaniei” et l’ integration de la Roumelia orientale la
Bulgarie (1885), în „Bulgarian Historical Review”, Sofia, 1990, nr. 4, pp. 58-87.
Dogaru, Gabriela – Þara Bârsei [Revistã]. 1929-1938. Indice bibliographic, Braºov, Biblioteca
Municipalã Braºov, 1971, 109 p.
Dragoman, Corneliu; Iliescu, Gheorghe – Ein Pressenprozeß gegen Gh. Bariþiu (1877-1879), în
„Forschungen zur Volks und Landeskunde”, Sibiu, 1977, 20, nr. 2, pp. 60-63.
Drimba, Lucian – Colaborarea lui Iosif Vulcan la periodicele braºovene ºi sibiene (1859-1870), în
„Centenarul Revistei «Transilvania» Sibiu”, Biblioteca „Astra”, 1969, pp. 179-182 ºi în „Lucrãri
ªtiinþifice”, Oradea, 1969, pp. 175-179.
Duþu, Alexandru – Trei gazete pentru toþi românii [„Curierul românesc”, „Albina româneascã”,
„Gazeta de Transilvania”], în „Magazin istoric”, Bucureºti, 1979, 13, nr. 9, pp. 16-20.
F
Faur, Viorel – „Gazeta de Transilvania” despre raporturile Episcopului greco-catolic Vasile
Erdelyi, în anii 1848-1849 cu preoþii Ioan Munteanu (din Sarcãu) ºi Ioan Christian (din Leþa Mare),
în „Analele Universitãþii”, Oradea, 2001, 11, pp. 161-169.
Florescu, Eugenia – Rolul gazetelor „Curierul românesc”, „Albina româneascã” ºi „Gazeta
Transilvaniei” în dezvoltarea conºtiinþei naþionale a poporului român, în „60 de ani de la fãurirea
statului naþional român”, Bucureºti, Tipografia Universitãþii, 1978, pp. 53-64.
G
Gherman, Mircea – Date ºi fapte privind activitatea lui Iacob Mureºianu la „Gazeta Transilvaniei”
(1938-1877), în „130 de ani de la apariþia «Gazetei de Transilvania»”, Braºov, 1969, pp. 75-89.
Gherman, Mircea – Colaboratorii din Cîmpulung ai „Gazetei Transilvaniei”, în „Studii ºi
comunicãri”, Muzeul Câmpulung Muscel, 1981, pp. 89-96.
Grecu, V. V. – Lupta „Gazetei Transilvaniei” pentru drepturile limbii române (1842-1867), în
„Lucrãri ºtiinþifice”, Oradea, 1969, pp. 15-53.
Gyémánt, Ladislau – Din relaþiile „Gazetei de Transilvania” cu Principatele Române în perioada
1844-1846, în „Potaissa”, Muzeul de Istorie Turda, 1980, 2, pp. 215-227.
Gyémánt, Ladislau – „Gazeta de Transilvania” ºi acþiunea emigraþiei bulgare de la Galaþi în anii
1844-1845, în „Relaþii româno-bulgare de-a lungul veacurilor”, Bucureºti, Editura Academiei, 1984,
vol. II, pp. 51-64.
H
Haºdeu, Titus N. – Avram Iancu ºi faptele sale oglindite în „Gazeta Transilvaniei” din anii
1848-1849, în „Cumidava”, Muzeul Judeþean Braºov, 1974-1975, 8, pp. 141-144.
Hitchins, Keith; Maior, Liviu – Corespondenþa lui I. Raþiu cu G. Bariþiu (1861-1892),
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1970, 254 p.
I
Ionescu, Toader – Lupta burgheziei transilvãnene pentru construirea de cãi ferate reflectatã în
publicaþia „Gazeta Transilvaniei”, în „Studia Universitatis Babeº-Bolyai. Oeconomica”,
Cluj-Napoca, 1981, 26, pp. 16-20.
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J
Jugãnaru, N. – Filã comemorativã în memoria lui Gregoriu Maior, fost redactor la „Gazeta
Transilvaniei”. 1859-1901, în „Drapelul”, Lugoj, 1902, II, nr. 13, pp. 2-3.
K
Kroner, Michael – Activitatea socialã ºi naþionalã a lui George Bariþiu pânã la 1848, în
„Cumidava”, Muzeul Judeþean Braºov, 1971, 5, pp. 113-136.
L
Lechinþan, Vasile; Zegreanu, Octavian Gr. – Corespondenþa de la românii din secuime în
„Gazeta Transilvaniei” din 1889, în „Angustia”, Muzeul Carpaþilor Rãsãriteni Sfântu Gheorghe,
1998, 3, pp. 153-158; 1999, 4, pp. 277-287; 2001, 6, pp. 131-137.
Lechinþan, Vasile; Zegreanu, Octavian Gr. – Corespondenþa de la românii din secuime în
„Gazeta Transilvaniei” din 1894, în „Angustia”, Muzeul Carpaþilor Rãsãriteni Sfântu Gheorghe,
2000, 5, pp. 89-95.
Lupaº, Ioan – Din activitatea ziaristicã a lui Andrei Mureºanu, Bucureºti, Cultura Naþionalã, 1925, p. 166.
Lupaº, Ioan – Începuturile ºi epocile istorice ale ziaristicei româneºti transilvãnene, în „Studii
istorice”, Sibiu-Cluj, 1945-1946, vol. V, p. 310.
M
Micu, Emil – „Gazeta Transilvaniei” ºi Memorandul, în „130 de ani de la apariþia Gazetei de
Transilvania”, Braºov, 1969, pp. 161-177.
Moaºa Nazare, Ruxandra – Cenzura ºi „Gazeta Transilvaniei” în anii 1934-1944. Studiu de caz, în
„Þara Bârsei”, Braºov, Muzeul Casa Mureºenilor, 2003, 2, nr. 2, pp. 33-46.
Moruº, Ilie – „Gazeta” [Transilvaniei] ºi începuturile teatrului românesc în Transilvania, în „130
de ani de la apariþia «Gazetei de Transilvania»”, Braºov, 1969, pp. 91-104.
Mureºianu, Ioachim – Scrisoare cãtre Iacob Mureºianu, proprietarul ºi directorul „Gazetei
Transilvaniei”, în „Arhiva Someºanã”, 1930 [VII], nr. 13, pp. 373-377.
N
Netea, Vasile – George Bariþiu. Viaþa ºi activitatea sa, Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1966, p. 367.
Netea, Vasile – Colaborãri muntene paºoptiste la foile de la Braºov, în „Studii Mat. Prahova”, 1969,
2, pp. 67-77.
Netea, Vasile – Primii colaboratori ai foilor de la Braºov, în „130 de ani de la apariþia «Gazetei de
Transilvania»”, Braºov, 1969, pp. 9-65.
Netea, Vasile – Din activitatea lui Andrei Mureºianu (1816-1863) la Braºov. Relaþiile sale cu
George Bariþiu ºi colaborarea la „Foaia pentru minte, inimã ºi literaturã” ºi la „Gazeta de
Transilvania”, în „Cumidava”, Muzeul Judeþean Braºov, 1971, 5, pp. 653-688.
Netea, Vasile – Presa românã în timpul revoluþiei de la 1848 (III), în „Presa noastrã”, Bucureºti,
XVIII, nr. 7, iulie 1973, pp. 33-38.
Netea, Vasile – Presa românã din Transilvania (1849-1881), în „Presa Noastrã”, Bucureºti, 1974,
19, n. 2, pp. 39-42; nr. 4, pp. 37-42.
Nicoarã, Ion – „Gazeta Transilvaniei” în timpul primului rãzboi mondial ºi al desãvârºirii statului
unitar român, în „130 de ani de la apariþia «Gazetei de Transilvania»”, Braºov, 1969, pp. 193-203.
Nicoarã, Ion – „Gazeta Transilvaniei” ºi rãzboiul de independenþã, în „Astra”, Braºov, 1976, nr. 3, p. 5.
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O
Odaie Veriº, Sanda – ªtiri referitoare la Þara Româneascã în „Foaie pentru minte, inimã ºi
literaturã” ºi „Gazeta de Transilvania” 1838-1850. Preocupãri de limbã, în „Lucrãri ªtiinþifice”,
Târgu Mureº, 1969, 1, pp. 459-467.
P
Pervain, I. – Gheorghe Bariþ (1812-1893). Contribuþii bio-bibliografice, în „Studia Universitatis
Babeº-Bolyai. Series Philologia”, Cluj-Napoca, 1968, 13, fasc. 2, pp. 23-41.
Petraru, ªtefan – „Gazeta Transilvaniei”, tribunã de luptã pentru desãvârºirea unitãþii statale
(1867-1877), în „130 de ani de la apariþia «Gazetei de Transilvania»”, Braºov, 1969, pp. 105-113.
Petraru, ªtefan – Înfruntând prigoana stãpânirii strãine („Gazeta de Transilvania” contre la
domination étrangère), în „Astra”, Braºov, 1988, 23, nr. 3, pp.4-5.
Popa, Luana – Precizãri privind înfiinþarea „Tribunei” din Sibiu ºi poziþia „Gazetei Transilvaniei”
(1884), în „Cumidava”, Muzeul Judeþean Braºov, 1983, 13, nr. 2, pp. 171-189.
Popa, Mircea – Un secol ºi jumãtate de la apariþia „Gazetei Transilvaniei”, în „Steaua”,
Cluj-Napoca, 1988, 39, nr. 3, pp. 8-9.
Popa, Silvia – „Gazeta Transilvaniei” o istorie culturalã în presã, în „100 de ani de la înfiinþarea
Bibliotecii V. A. Urechia”, Galaþi, 1991, pp. 355-359.
Popa, Luana; Spînu, Margareta – Revoluþiunea lui Horea în paginile „Gazetei Transilvaniei” din
Braºov, 1884, în „Acta Musei Napocensis”, Cluj-Napoca, 1985-1986, 22-23, pp. 665-669.
Popa, Silvia; Catrina, Constantin – Folclor în „Gazeta Transilvaniei”. Indice bibliografic, Cuvânt
înainte de Iordan Datcu, Braºov, 1978, 102 p.
Porþeanu, Alexandru – „Gazeta Transilvaniei” ºi miºcarea socialistã a timpului, în „Cumidava”,
Muzeul Judeþean Braºov, 1969, 3, pp. 231-258.
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“The Transylvanian Gazette” and “The Transylvania’s Gazette”
in the Historical Bibliography of Romania
Abstract
In Romanian territory, and especially in Transylvania, the first attempt to print a newspaper
dated from the end of 18th century, but fees to be paid in that regard had delayed the action. In Braºov,
George Bariþiu was able to print the newspaper when being helped by rich merchants, supporters of
the idea of the Romanians’ cultural and social-political emancipation. The first issue of “Gazeta de
Transilvania” was on March 12, 1838, having George Bariþiu as editor and Johannes Gött as
typographer.
Edited in the meeting place of the three Romanian provinces – in Braºov –, the newspaper
addressed to all Romanians, regardless of political boundaries, religious confession or political
orientation.
We have been studied nine volumes of the Historical Bibliography of Romania (the period of
1944-2004), and we have identified 72 titles containing the names „Gazeta Transilvaniei” and
„Gazeta de Transilvania” or something related to the newspaper.
We have noticed, as area of Transylvania: Braºov, Hunedoara, Sf. Gheorghe, Oradea, Arad,
Cluj, Sibiu, Târgu Mureº, but also the Walachia: Bucureºti, Prahova, and Câmpulung Muscel.
Those articles caught events of the struggle for national liberation of Romanians, in the defense
of the Romanian language and culture, aspects of the work of personalities, such as George Bariþiu,
Iacob Mureºianu, Aurel Mureºianu, but also moments of the French and Italian Revolution.
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