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RELATÃRI ALE ªTIRILOR CULTURALE
APÃRUTE ÎN „GAZETA TRANSILVANIEI” DIN ANUL 1924
Studiul urmãtor este o continuare a materialului susþinut anul trecut la sesiune, în care am
prezentat unele din ºtirile ºi evenimentele culturale importante desfãºurate în Braºov în perioada de
dupã Marea Unire ºi pânã la începutul anilor ’20 ai secolului al XX-lea.
Anul acesta, ne-am ocupat în special de anul 1924, unde, ca ºi în anii precedenþi, sunt numeroase
acþiunile culturale de la Braºov, aceste acþiuni fiind uneori coroborate cu ºtirile sociale sau politice
ale acelor vremuri. Oricum, încã, ºtirile culturale apar pe primele pagini, fiind subiecte serioase ºi
bine documentate de reporter sau de pseudo-anonim.
În primele zile ale anului 1924, subiectul principal de discuþie rãmâne problema modificãrii
calendarului, fiind o continuare a dezbaterilor anilor 1922-1923. Primele numere ale „Gazetei ...” din
anul 1924 sunt alocate mai mult problemelor social-politice ºi în mod special situaþiei emigraþiei, care
continuã ºi dupã Unire, ºi ne referim aici mai ales la emigrarea populaþiei româneºti din Transilvania.
Titlul unui articol apãrut în „Gazeta ...” din 2 ianuarie 1924 se numeºte chiar Emigrarea
populaþiei din Ardeal 1. Se întreabã ºi reporterul care sunt cauzele acestei migraþii. ªi cauzele acestei
situaþii sociale. Dacã muncitorii industriali pleacã din cauza crizei economice, þãranii o fac dupã
împãrþirea pãmântului, pentru cã acesta tot nu ajunge. Iatã ce spune un articol din epocã: „Din
Maramureº, unde pãmântul este puþin fertil, iar dupã aplicarea reformei agrare proprietarii au
rãmas tot ei stãpâni pe el, þãranii sunt forþaþi a lua drumul þãrilor strãine, în special în Cehoslovacia,
unde sunt apreciaþi ca foarte buni muncitori sociali”.
Unul din primele articole sau evenimente culturale importante apare în numãrul din 4 ianuarie
1924 ºi se referã la Casina românã2, în care avem un scurt istoric al acestei asociaþii româneºti ºi
evoluþia sa istoricã. Totodatã, se face apel la susþinerea „Gazetei ...” din punct de vedere finaciar ºi se
face cunoscut preþul abonamentului pe un an, în valoare de 360 lei.3
Un eveniment important pentru comunitatea de atunci era un nou sport, apãrut înainte de Unire,
fiind de inspiraþie sãseascã, ºi anume, patinajul pe gheaþã, iar în numãrul 4 din 1924 apare un articol
interesant, intitulat Festivalul costumat pe ghiaþã4.
Un alt articol interesant este alocat Cercului Analelor, reprezentat la Braºov de Maria Baiulescu,
Secþiunea Braºov.5
În pregãtirea reformei învãþãmântului se prezintã conferinþele ºi discuþiile reformei
învãþãmântului de toate gradele, relatate de ministrul dr. Anghelescu.
În numãrul din 10 februarie, un articol al expune situaþia sãcelenilor, un scurt istoric a locurilor,
situaþia din timpul rãzboiului, fostul teatru de operaþiuni militare.
Au loc ºi propuneri: „împropietãrirea cu pãmânt a localnicilor ºi acordarea de subvenþii
constând în loturi de pãmânt ºi materiale de construcþii – lemn, piatrã, etc”6.
Un subiect aparte ºi foarte disputat în tot anul 1924 a fost scandalul iscat de filmul erotic
prezentat la Teatrul Naþional „Apollo”, 14 febr. 1924. ªtirea foarte „gravã” se referã la un anunþ legat
de vizionarea filmului obscen, în care apare urmãtoarea mãrturie: „În localul Teatrului Naþional din
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Braºov (Apollo) a rulat sâmbãtã începând de la orele 11 noaptea un film, care în obscenitãþi întrece
orice închipuire omeneascã”7.
La Braºov, ca peste tot în România acelor vremuri, funcþionau mai multe societãþi culturale, mai
mult sau mai puþin profesioniste, dar care ºi-au lãsat amprenta asupra perioadei. Amintim aici
Adunarea generalã a societãþii „Lumina”, „Reuniunea Femeilor Române”, „Reuniunea de cântãri ºi
gimnasticã” etc.
Tot legat de Braºov ºi împrejurimi, ar fi de amintit manifestãrile culturale din satele ºi comunele
din jurul oraºului. Astfel, într-un articol din 17 febr. 1924 se relateazã un eveniment important din
punct de vedere cultural petrecut la Tohanul Vechi, al cãrui program „frumos l-au executat copii din
ºcoalã” coordonaþi de directorul Traian Popa.8
Comemorarea de la Liceul „Andrei ªaguna”, legatã de personalitatea lui Dimitrie Cantemir,
precum ºi o convocare a „Reuniunii Femeilor Române” apar reflectate în paginile „Gazetei …” din
februarie 1924.
Reluarea problemei filmului obscen prezentat la Braºov se va face în cel puþin 10 „foiletoane”! 9
Tot în perioada respectivã, se þineau la Braºov numeroase conferinþe, cele mai multe dintre ele
fiind gãzduite de Liceul „Andrei ªaguna”. Exemplificând, amintim pe cea a directorului liceului,
Radu Priºcu.10
Un articol interesant, din martie 1924, ne aminteºte personalitatea complexã a Dr. Ioan ªenchea
din Fãgãraº, ucis în anii Primului Rãzboi Mondial 11.
Legat de viaþa cotidianã, avem un articol sugestiv la sfârºitul lunii februarie, în care ne este
descris istoricul dansului „Romana”, care a avut „coregrafia” semnatã de Iacob Mureºianu încã de la
1850. Acest dans de salon se va dansa în acea perioadã de doamne ºi domni la balul Crucii Roºii12, bal
care se va relua des ºi în diverse scopuri filantropice.
Un alt subiect sensibil în acei ani a fost alocat bisericii catolice din Bran, în care pe lângã un
istoric al acelei biserici, se fac demersuri pentru ca acel lãcaº de cult sã fie folosit de cãtre ortodocºi,
folosindu-se ca argument ritul majoritar al celor mai mulþi dintre românii din zonã ºi lipsa unor
biserici ortodoxe.13
Trecând din nou la burgul Braºovului, ar fi de amintit faptul cã am întâlnit multe anunþuri de
expoziþii de carte, desfãºurate în anul 1924. Inedit este faptul cã aceste mici expoziþii de carte ºi
picturã se desfãºurau în curþile caselor. Un anunþ din martie 1924 localizeazã o astfel de expoziþie,
intitulatã „Klingsor”, pe ªirul Inului nr. 31-32, dar ºi conferinþa istoricului Dr. Hans Wuhr.14
Perioada interbelicã a fost una destul de dificilã din punct de vedere social- economic, mai ales
dupã rãzboi sau în perioada crizei economice. Spre sfârºtul acestei perioade, România ajunge la o
dezvoltare economicã fãrã precedent, mai ales în preajma anilor 1937-1938. Dar în toatã aceastã
perioadã situaþia studenþilor ºi mai ales a celor care veneau din mediul rural era grea din punct de
vedere social. Ca ºi alte publicaþii din epocã, „Gazeta ...” va face apel la colectele publice pentru
ajutorarea studenþilor. În martie 1924, dar ºi pe parcursul acelui an, ni se relateazã despre o astfel de
acþiune de ajutorare a studenþilor nevoiaºi întreprinsã de cotidianul „Universul”15.
Deºi „Gazeta Transilvaniei” nu mai era de mult în proprietatea familiei Mureºenilor sau a
cercurilor apropiate oraºului Blaj, acest ziar al tuturor românilor va sprijini acþiunile legate de
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ajutorarea ªcolilor Blajului ºi de însemnãtatea istoricã ºi culturalã a „Micii Rome”. Astfel, în mai
multe articole din anul 1924 se face apel de participare la Loteria Astrei, care doreºte „împodobirea
Câmpului Libertãþii cu statui a paºoptiºtilor, precum ºi a altor oameni de culturã valoroºi”16.
În martie 1924 apare un articol interesant în „Gazetã”, o adevãratã cronicã de presã ºi analizã a
presei culturale, intitulat Revista Revistelor. Se va discuta ºi comenta despre reviste ca: „Viaþa
româneascã”, „Gândirea”, „Adevãrul literar”. Sunt mai multe recenzii legate de activitatea literarã a
lui Mihail Sadoveanu, Lucian Blaga, Constantin Stere, Jean Bart, Onisifor Ghibu etc.17
Activitatea muzicalã din braºov, dar ºi din þarã sau strãinãtate, a fost reflectatã deseori în paginile
„gazetei”. exemplificând, amintim adunãrile ºi convocãrile „reuniunii de cântãri” din braºov, care
erau bine organizate la vremea respectivã; dãm mai jos câteva din datele unei ordini de zi:
– Deschiderea adunãrii;
– Raportul Comitetului;
– Programul acþiunilor viitoare etc.
Dintre membrii de conducere cei mai importanþi ai acestei Reuniuni îi amintim pe Tiberiu
Brediceanu ºi Dr. Ioan Hozan.18
Tot legat de muzicã, „Gazeta ...” va publica un articol dedicat turneului întreprins de maestrul
George Enescu în Statele Unite ale Americii, în special în Cleveland; acest material are ºi un subtitlu
sugestiv: Glorii naþionale19.
Aºa cum am amintit ºi mai sus, activitatea Astrei va continua ºi în aceastã perioadã, iar în
primãvara anului 1924 a fost o conferinþã a Astrei susþinutã la Liceul „Andrei ªaguna” de cãtre prof.
Simion Mehedinþi, având ca temã minoritãþile. Vor urma ºi alte conferinþe ale Astrei, ca aceea
susþinutã de sãceleanul Alexandru Lapedatu, având ca temã Românii ºi secuii20.
Un subiect care va apãrea cu predilecþie în perioadã a fost feminismul, ilustrat ºi în paginile
„Gazetei ...” din anul 1924, fiind convingãtor titlul Feminismul în Vechiul Regat ºi Ardeal. În acest
articol se face un scurt istoric al luptei femeilor pentru egalitate cu bãrbaþii. Ne este amintit demersul
d-nei Emilian, soþie de profesor universitar de la Iaºi, care, în anul 1895, a înaintat în Camerã o cerere
privind drepturile femeii, semnatã de 500 de doamne din oraº ºi împrejurimi. Tot în acest articol se
pomeneºte ºi de o revistã numitã „Educatoarele române”, precum ºi de înfiinþarea la Bucureºti în
1911 a „Ligii pentru drepturile femeii”.21
O chestiune sensibilã, referitoare la protestele sãseºti legate de discutarea legii învãþãmântului,
se regãseºte în paginile „Gazetei ...” din 5 aprilie 1924.
Interesantã ni s-a pãrut ºi o idee a liceenilor din acea perioadã, privitoare la petrecerea timpului
liber ºi cum se poate face rost de bani de vacanþã. Astfel, avem titlul Festivalul Liceului Real „Dr.
Ioan Meºotã”; pentru „strângerea de fonduri necesare excursiei de fine de an Liceul Real din Braºov
a organizat un Festival care se va þine la Teatrul Naþional”22.
Aºa cum se ºtie pentru acea perioadã, „Gazeta ...”, devine un organ de presã favorabil Partidului
Naþional Român ºi Partidului Þãrãnesc care, peste doi ani, adicã în 1926, vor fuziona. Pe fondul
conflictelor politice din perioadã ºi mai ales al concurenþei liberalilor cu naþional-þãrãniºtii, o
personalitate ca Iuliu Maniu avea influenþã la Curtea Regalã, deºi nu în aceeaºi mãsurã ca liberalii.
Astfel cã, la campania de presã începutã din iarnã ºi care chema la ajutoararea ºcolilor din Blaj,
contribuie ºi Regele, care va dona 100.000 lei, o sumã importantã pentru acea vreme. Cele relatate
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le-am desluºit dintr-un articol semnat pe prima paginã a ziarului braºovean de cãtre deputatul
Gheorghe Popp. Titlul acestui articol este Un gest regal ºi semnificarea lui23. Tot în acest numãr al
cotidianului, la pagina a doua, avem un articol dedicat împlinirii a 200 de ani de la naºterea filosofului
german Immanuel Kant.24
În lunile mai-iunie 1924 se vor desfãºura la Bucureºti diverse acþiuni culturale iniþiate de Astra,
iar în numãrul din 4 mai 1924 al „Gazetei ...” gãsim ºi un apel al Astrei conþinând programul
manifestãrilor de la sfârºitul lunii mai ºi început de iunie.25 Tot în acest numãr a ziarului ne este
descrisã „Serbarea Junilor”, cu coborârea lor în Cetate, precum ºi numãrul de cãlãreþi al fiecãrui grup
de juni26.
La sfârºitul lunii mai au loc la Braºov mai multe „Conferinþe” pe teme religioase la care participã
unii preoþi din oraº; una dintre acestea, intitulatã Originea ºi evoluþia sectelor religioase27, a fost
susþinutã de pãrintele Podea, care va descrie aceste secte, va face un scurt istoric al lor ºi cum au
apãrut.
Feminismul este din nou reflectat în paginile acestui ziar în luna iunie, când are loc Al V-lea
Congres al Uniunii Femeilor Române. Federaþia Reuniunilor ºi Societãþilor de Femei þinut la Baia
Mare în zilele de 15 ºi 16 iunie. Acesta este titlul unui articol care conþine ºi programul acestor
acþiuni, rapoartele membrelor ºi planuri de viitor privind ajutorarea ºcolilor de fete.28
Tot în acest numãr al „Gazetei ...” apare un articol de presã dedicat dr. Aurel Mureºianu, cel care
a continuat activitatea lui Bariþiu ºi a lui Iacob Mureºianu la „Gazeta Transilvaniei”. Din articolul
intitulat Comemorarea lui Aurel Mureºianu dorim sã punctãm douã pasaje care ni s-au pãrut mai
relevante: „În dupãmeaza zilei de 20 Iunie 1909 s’a stins din viaþã în Braºov unul dintre cei mai
intransigenþi luptãtori naþionali, fostul director ºi proprietar al ziarului «Gazeta Transilvaniei»,
fericitul Aurel Mureºianu.
S-a stins dupã o luptã neîntreruptã închinatã binelui neamului, luptând pânã în ultima clipã a
viaþii sale cu graiul ºi condeiul pentru luminarea poporului ºi pentru întãrirea conºtiinþei naþionale
sub regimul opresorilor seculari”29.
La începutul lunii iulie, Astra pregãteºte acþiunile culturale dedicate Centenariului lui Avram
Iancu30. Se va întruni la Palatul Regal Comitetul de organizare a festivitãþilor dedicate împlinirii a
100 de ani de la naºterea lui Avram Iancu.
În lunile iulie ºi august ale anului 1924 se va duce, în paginile „Gazetei ...” o adevãratã campanie
de presã împotriva lui Arsenie Vlaicu, cel care a condus publicaþia între anii 1916 ºi 1918, perioadã în
care acest ziar al românilor a fost supus cenzurii de presã, iar articolele erau favorabile autoritãþilor
austro-ungare. Aceastã campanie era declaratã împotriva unui singur om, dar în ea au fost implicate ºi
Mitropolia Ortodoxã de la Sibiu ºi biserica Sf. Nicolae. Titlul articolului este, de altfel, sugestiv:
Acþiunea demagogicã a unui trãdãtor de neam. Atentatul împotriva Bisericei ºi ºcolilor române din
Scheii-Braºovului31.
Tot în aceste luni de varã ºi toamnã ale anului 1924 vom întâlni o rubricã constantã ca apariþie,
numitã „ªtiri ºi Varietãþi”. În aceastã rubricã avem informaþii despre sport, divertisment, culturã ºi
educaþie. Exemplificând, amintim unele subtitluri: De ce au câºtigat americanii la jocurile olimpice,
Cinci luni închisoare pentru un sãrut, Scumpirea cãrþilor de ºcoalã etc.32
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Pe prima paginã a ziarului, cu ºtirile pomenite mai sus, avem un articol interesant pentru
pasionaþii de istorie sau arhivisticã, ºi anume, descoperirea a sute de scrisori aparþinând lui Napoleon.
Titlul acestui articol era 399 de scrisori de-ale lui Napoleon, gãsite în arhiva ducelui de Bassano33.
Revenind la manifestãrile dedicate lui Avram Iancu, amintim un prim articol dedicat
„Centenarului lui Avram Iancu”, din data de 16 august 1924, aflat pe prima paginã a „Gazetei ...”. În
articol ne este descrisã activitatea lui Avram Iancu în timpul Revoluþiei de la 1848, ce a însemnat el ºi
ce înseamnã în conºtiinþa popularã. Avem chiar ºi câteva cuvinte din testamentul lui Avram Iancu,
din anul 1850: „Unicul dor al vieþii mele este sã-mi vãd naþiunea mea fericitã ºi ca dupã moartea
mea toatã averea mea miºcãtoare ºi nemiºcãtoare sã treacã în folosul naþiunii pentru ajutor la
înfiinþarea unei academii de drepturi”34.
Autorul articolului, care nu se semneazã, ne descrie ºi o parte din programul acþiunilor culturale
ce vor avea loc în mai multe zone din þarã: „La serbãrile aniversãrii centenarului naºterii lui Avram
Iancu. Cari vor avea loc la sfârºitul acestei luni în Câmpeni, la Vidra ºi Cluj, se întrunesc
reprezentanþii Românilor din toate unghiurile þãrii. Însuºi M. Sa Regele vine sã prezideze marile
serbãri culturale ale Astrei ºi astfel sã-l consacre pe luptãtorul pentru luminã”. Articole dedicate lui
Avram Iancu ºi Revoluþiei de la 1848 se vor regãsi constant în paginile „Gazetei ...” din lunile
septembrie ºi octombrie ale anului 1924.
Tot în luna septembrie a acestui an avem un articol semnat de parohul I. Priºcu, la rubrica
„Pagini istorice”, având ca titlu: Racoviþeºti îngropaþi la biserica Sfântul Nicolae din Braºov:
Articolul cuprinde un scurt istoric al relaþiilor românilor din zona extracarpaticã cu saºii din Braºov,
bunele lor relaþii ºi legãturi comerciale ºi diplomatice. Sunt amintite câteva dintre domniþele ºi
familiile de boieri înmormântaþi la Biserica Sf. Nicolae din Braºov. Iatã ce ne scrie autorul în articolul
pomenit mai sus: „Locul lor de îngropare era sigur la biserica Sf. Nicolae din Schei, mai ales în
timpurile când ea era singura bisericã româneascã ortodoxã în Braºov. Cel mai vechi pribeag,
despre care se presupune cã ar fi fost înmormântat la noi, este domnul Laiotã Basarab, rãposat la
Braºov în decembrie 1480”. Autorul articolului foloseºte ºi note de subsol, cu trimiteri la documente
sau istorici ºi cãrþi cunoscute la vremea respectivã. Ne sunt amintiþi ºi câþiva reprezentanþi ai familiei
Racoviþã. Dacã ar fi sã ne luãm dupã „Catastiful lãmurit pentru gropile ce se aflã în Bisericã”, putem
afla o întreagã istorie a familiei lui Constantin Brâncoveanu, Cantacuzino º.a.35
În paginile de mai sus am relatat o parte din ºtirile culturale din „Gazeta Transilvaniei” apãrute în
anul 1924, pe care le-am considerat mai importante. Aceste ºtiri, multe dintre ele diversificate, îºi vor
gãsi ecoul în cel mai vechi ziar al românilor ardeleni, „Gazeta ...” , care, în perioada interbelicã, va
relata multe din prefacerile României Mari de dupã marele rãzboi. Suntem convinºi cã cercetãrile
ulterioare legate de aceastã temã, dar ºi altele, din alte surse documentare, vor îmbogãþi cunoºtinþele
noastre legate de activitatea cultural-artisticã a perioadei interbelice la Braºov.
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Cultural News in the “Transylvanian Gazette” of 1924
Abstract
We found our study on the news and cultural events of the year 1924 illustrated in the pages of
the old newspaper named “Gazeta de Transilvania” (“The Transylvanian Gazette”).
Following the cultural news after the Great Unification of Transylvania with Romania in 1918, we
find that the year 1924 had a great significance from that point of view, socio-political news,
economics, advertisements as well as cultural news being printed on the front page of the newspaper.
“Gazeta de Transilvania” published announcements or commentaries on the concerts of the time, the
banquets, conferences, magazines’ reviews or history and literature essays, so on and so forth.
The cultural news was from Braºov, but many of them were also from the rest of the country
(from each of the Romanian historical provinces). There were published pages from the history of the
area and the most notable historical events.
We mention here some of those events that reached the headlines, such as: the conferences held
by well known professors and academicians, the scandal caused by a “porn” movie presented in
Braºov, the support given to the schools in Blaj and the manifestations in the memory of Avram Iancu
(at the 100 years anniversary of the birth of the 1848’s revolutionary). All those events and even
more, tens and hundreds, are mirrored in the pages of this first newspaper of the Transylvanian
Romanians.
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