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IMAGINEA EVREILOR REFLECTATÃ ÎN „GAZETA TRANSILVANIEI”
ÎN PERIOADA INTERBELICÃ
Azi, în lume, problema evreiascã cunoaºte un interes crescând din partea istoricilor, analiºtilor,
mass-mediei. Un exemplu elocvent îl constituie introducerea de ore opþionale pentru studierea
Holocaustului în ºcoli, în ultimele decenii acest aspect fiind studiat cu mare atenþie, în România ºi în
lume. În þara noastrã, cercetarea acestei probleme a dus ºi la apariþia unor centre de studiere a istoriei
evreilor, cum sunt cele de la Cluj, Bucureºti, Iaºi, precum ºi a unor publicaþii periodice, ca „Studia
Iudaica” la Cluj sau „Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae”.
Realitãþile vieþii cotidiene pot fi cu greu percepute în secolul al XX-lea fãrã presã. Dacã radioul
se rãspândeºte mai lent, abia la sfârºitul perioadei 1919-1928, presa reprezintã principala sursã de
informare ºi atitudine civicã.1
Presa nu se bucurã de credibilitate ºi de multe ori se evitã folosirea ei de cãtre istorici. Totuºi, de
multe ori ziarele ºi revistele oferã informaþii amãnunþite, reconstituie atmosfera vremii ºi modul cum
erau percepute o serie de evenimente pe care azi istoriografia le prezintã altfel.
În România, dupã Marea Unire din 1918, presa a cunoscut o puternicã dezvoltare, contribuind la
educarea ºi informarea opiniei publice, la punerea în valoare ºi la popularizarea principalelor creaþii
ale oamenilor de artã, ºtiinþã ºi culturã. Presa a participat efectiv la dezbaterile de idei din aceastã
perioadã, s-a diversificat foarte mult, în sânul ei au avut loc transformãri, înnoiri, în conformitate cu
noile condiþii economice, sociale ºi politice.2
Înainte de Unire, presa româneascã din oraºele transilvãnene era axatã pe probleme naþionale,
avea un caracter polemic ºi militant ºi era subordonatã unui scop unic: conservarea fiinþei naþionale.
Presa era oglinda frãmântãrilor ºi preocupãrilor unui popor lipsit de instituþiile fundamentale ale
vieþii publice.3
În ceea ce priveºte numãrul publicaþiilor periodice care au apãrut în Transilvania, primul care ne
oferã o statisticã în acest sens este Emanoil Bucuþa. El indicã, pentru anul 1929, 559 periodice, dintre
care 234 în limba românã, 192 în limba maghiarã, 67 în limba germanã, iar 64 apãreau în douã sau trei
limbi (maghiarã, germanã, românã). Liviu Maliþa aratã, într-un studiu recent, cã în perioada
1919-1924 apãreau în Transilvania 434 de ziare (170 româneºti, 184 maghiare, 53 germane, 27
bilingve sau trilingve) ºi 366 de reviste (142 româneºti, 160 maghiare, 64 germane). Pentru anul
1928, acelaºi autor indicã 242 de ziare (132 româneºti, 73 maghiare, 37 germane) ºi 258 de reviste
(101 româneºti, 121 maghiare, 36 germane).4
Presa transilvãneanã interbelicã a avut o structurã foarte diversã: ziare politice, de informaþii,
bisericeºti, de culturã, specializate pe diferite domenii. Printre cele mai importante sunt publicaþiile
periodice politice. În genere, fiecare partid politic ºi-a avut în Transilvania publicaþii prin care îºi
fãcea propagandã electoralã, îºi expunea doctrina sau ataca partidele adverse.5 Circulaþia presei din
Transilvania era restrânsã, limitându-se la oraºul în care apãrea gazeta ºi împrejurimile lui, iar uneori
pãtrundea ºi în judeþele vecine. Ziariºtii din Transilvania s-au organizat în Sindicatul Presei Române
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Sorin Radu, Publicaþiile periodice româneºti din Transilvania în perioada interbelicã (1919-1939), [lucrare de dizertaþie],
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din Ardeal ºi Banat, care apãra interesele morale ºi materiale ale membrilor sãi, iar preºedinte era Ion
Agârbiceanu, directorul ziarului „Patria” din Cluj.6
În ceea ce priveºte pregãtirea ziariºtilor, nu a existat o ºcoalã specialã, în care sã se asigure o
instruire sistematicã a tinerilor redactori. Aceºtia se formau prin practicã. Nu erau prea mulþi ziariºti
profesioniºti datoritã venitului mic. Majoritatea oamenilor de culturã au scris la diverse publicaþii, în
mod mai mult sau mai puþin regulat.7
Presa româneascã braºoveanã este parte integrantã a presei transilvãnene ºi are multe
similitudini cu aceasta. Ca în toatã Transilvania, aici întâlnim ziare politice, bisericeºti, de culturã, de
specialitate, de umor, precum ºi câteva reviste. La începutul perioadei interbelice se încearcã editarea
zilnicã a „Gazetei Transilvaniei”, însã fãrã prea mare succes.
În 1923, la Braºov, nu exista niciun cotidian românesc, ci doar un ziar sãptãmânal, tot unul care
apãrea de douã-trei ori pe sãptãmânã, douã ziare lunare ºi nici unul bilunar. În ceea ce priveºte
minoritãþile – maghiarii ºi germanii –, acestea dispuneau de câte un cotidian fiecare.8
Dintre ziarele politice, cele mai importante erau „Gazeta Transilvaniei”, organ al P. N. Þ, la fel ºi
„Gazeta Braºovului”. În aceste publicaþii se fãcea propaganda partidului pe care îl reprezentau, se
formulau diverse acuzaþii la adresa adversarilor politici, se prezentau listele cu candidaþi pentru
alegeri.
„Gazeta Transilvaniei” a apãrut la Braºov la 12/24 martie 1838, fiind cel dintâi ziar românesc
care s-a adresat tuturor românilor, indiferent de graniþele politice. A fost primul ziar ardelean devenit
cotidian din 1884, având o tipografie proprie ºi depãºind vârsta centenarã.9 Gazeta apare neîntrerupt
pe toatã perioada interbelicã. În perioada 1919-1921, director al acestui ziar a fost Ion I. Clopoþel10. În
anii ’30, la conducerea „Gazetei” a fost Victor Branisce11, cunoscut în epocã pentru înclinaþiile
antisemite, pentru care va fi condamnat la 3 ani ºi jumãtate de închisoare.
Ne propunem ca, în lucrarea de faþã, sã abordãm imaginea evreului aºa cum reiese din coloanele
„Gazetei Transilvaniei”, având în vedere faptul cã acest subiect nu a mai fost cercetat.
„Gazeta” ne oferã, dintre toate ziarele braºovene româneºti interbelice, cea mai completã
imagine cu privire la evrei. Ne sunt prezentate aspecte economice, politice, sociale, culturale ºi chiar
religioase. Am observat cã în paginile „Gazetei” evreii sunt prezentaþi sub formã de stereotipuri:
evreul speculant, contrabandist, exploatator, sau comunist.
Am constatat cã în aceastã publicaþie se fac multe referiri la influenþa evreilor în economie,
aceºtia sunt vãzuþi ca speculanþi care au profitat de pe urma rãzboiului ºi s-au îmbogãþit peste noapte.
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(1919-1939), în „Apulum”, anul XXXIII, 1996, pp. 218-221.
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„Dreptatea” din Timiºoara, apoi a plecat la Cernãuþi, unde a fãcut parte din redacþia ziarului „Patria” pânã în 1899. Este
expulzat datoritã atitudinii sale intransigente, ajunge la Iaºi, de unde trimite corespondenþe ziarelor „Gazeta Transilvaniei”
din Braºov ºi „Drapelul” din Lugoj. În 1902 revine la Braºov, este primit în redacþia „Gazetei Transilvaniei”, unde scrie
articole critice cu un ton vehement, ceea ce determinã represaliile autoritãþilor, fiind condamnat la 3 ani ºi jumãtate de
închisoare. În 1931 devine redactor-ºef girant al publicaþiei amintite. A fost ales de douã ori senator de Braºov, în
1928-1931 ºi 1932-1933. Pentru activitatea sa de corespondenþã din timpul rãzboiului a fost decorat cu: Steaua României
în grad de ofiþer, Medalia Peleº, Medalia Ferdinand I. Dupã moartea sa, în 1938, locul sãu va fi luat pentru o perioadã scurtã
de timp de Ioan Brotea. Vezi Ioan Nicoarã, Aspecte privind contribuþia braºovenilor la lupta pentru desãvârºirea unitãþii
poporului român, în „Studii ºi articole de istorie”, XI, 1968, pp. 185-210; vezi ºi Sebastian Gologan, articolul Victor
Braniºte, în „Ardealul”, anul 17, nr. 282, 15 decembrie 1938, p. 1.
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În acest sens, relevant este articolul Pentru autoritãþi, în care se atrage atenþia autoritãþilor cu privire
la existenþa în Braºov a unei evreice care s-ar fi ocupat cu specula de case, îmbogãþindu-se astfel
foarte repede. „Gazeta” declara cã urmãrea, prin articolul prezentat, sã împiedice repetarea
evenimentelor din anii anteriori, când „toþi evreii ºi îmbogãþiþii de rãzboi inundã Braºovul,
lãfãindu-se în belºug ºi petreceri”12. De asemenea, ne este prezentat ºi un caz de speculã într-o piaþã
braºoveanã, unde un grup de evrei ar fi adus din Arad cartofi noi, pe care i-ar fi vândut detailiºtilor
evrei cu 4 lei kilogramul, iar românilor cu 7 lei kilogramul. Cumpãrãtorii români s-au revoltat, evreul
Mendelovici a fost pãlmuit de români din cauza acestei „specule obraznice”, ºi a reclamat cazul
Poliþiei.13
„Gazeta” susþine ideea cã evreii practicau specula organizaþi în cartel. Ei cumpãrau animalele de
la producãtori, vitele erau tãiate în abatorul municipiului de cãtre Sigelsten Iacobovici et. Comp.,
apoi carnea era vândutã mãcelarilor, controlându-se astfel preþurile atât pentru crescãtori, cât ºi
pentru consumatori; se afirmã cã „datoritã acestor intermediari paraziþi, carnea este astãzi în piaþa
Braºovului atât de scumpã”14.
În alte articole se susþine cã în industria forestierã capitalul românesc era în procent de doar 8%,
restul fiind deþinut de minoritari, dintre care 50% de evrei.15 Observãm cã aceste articole exagereazã
prin cifrele prezentate influenþa pe care evreii o deþineau în economia României, pentru a se da curs
mãsurilor antisemite, care sã limiteze influenþa evreilor în economie, fãcând loc participãrii într-o
proporþie cât mai mare a românilor.
„Gazeta” nu se limiteazã doar la spaþiul þãrii noastre, ci ne oferã informaþii ºi în ceea ce priveºte
influenþa evreilor din alte þãri din Europa, cum este cazul Poloniei, unde se afirmã cã în proporþie de
52% comerþul se afla în mâinile evreilor, deºi aceºtia nu reprezentau mai mult de 10% din populaþie.16
O altã situaþie semnalatã este aceea a evreilor din Austria, afirmându-se cã la Viena evreii deþineau
20% din comerþul în detaliu, 50% din întreprinderile mici ºi mijlocii ºi 90%, din marile
întreprinderi.17 La fel ca în cazul României, cifrele sunt exagerate pentru a se demonstra cã evreii erau
influenþi nu doar în þarã noastrã, ci ºi în unele state ale lumii ºi astfel trebuia sã se punã capãt
controlului lor asupra economiei þãrii noastre.
Existã în „Gazetã” numeroase articole care vorbesc de un aºa-zis control deplin al evreilor
asupra economiei þãrii. Un exemplu relevant îl reprezintã articolul Colonii jidoveºti, în care se afirmã
cã evreii deþineau controlul asupra întregii vieþi economice a statului, iar românilor nu le-a rãmas
decât sã-i serveascã pe evrei, devenind „uneltele ºi servitorii” lor, sã moarã de foame „umblând ºi
bãtând pe la uºile marilor întreprinderi jidoveºti cari îi umilesc ºi îi alungã”. Se mai afirmã cã
industria ºi comerþul þãrii era peste 80% în mâinile evreilor.18 Totodatã, ne sunt prezentate ºi câteva
date statistice cu privire la influenþa evreilor în economie, afirmându-se cã, din 120 de miliarde de lei
cât era venitul anual al þãrii, doar 15 miliarde erau deþinute de români, alte 15 de minoritãþile creºtine,
iar restul, de 90 de miliarde, era deþinut de minoritatea evreiascã.19 Aceste cifre se pot justifica prin
existenþa unui numãr mare de întreprinderi aflate în mâinile minoritãþilor naþionale. Unele surse
indicã faptul cã proprietatea industrialã din România era deþinutã, în perioada interbelicã, în proporþie
de peste 80% de strãini ºi minoritari cetãþeni români.20 Aceeaºi sursã susþine cã cele mai multe firme
individuale erau deþinute în 1.935 de evrei, urmaþi de români, germani ºi maghiari.21
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„Gazeta Transilvaniei” (în continuare, GT), Braºov, anul LXXXIV, nr. 84, februarie, 1921, p. 1.
Tragedia comerþului românesc de fructe zarzavat etc., în GT, anul XCIX, nr. 48, iunie 1936, p. 4.
Cartelul Sigelstein-Iacobovici, în GT, anul 100, nr. 68, 5 septembrie 1937, p. 4.
Date statistice grãitoare, în GT, anul 100, nr. 41, mai 1937, p. 1.
Evreii în comerþul polonez, în GT, anul 100, nr. 6, ianuarie 1937, p. 4.
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Enciclopedia României, vol. III, p. 824.
Ibidem.
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„Gazeta Transilvaniei” militeazã pentru boicotarea evreilor, „sã dãm banul nostru numai la
români, dupã cum ei cumpãrã numai de la ai lor”. De asemenea, se mai susþine ca niciun român sã nu
vândã evreilor moºii, case sau întreprinderi, pentru a se reuºi sã se „punã la carantinã pe aceºti
paraziþi”22.
În unele articole cu un puternic caracter antisemit sunt redate discursuri antievreieºti, spre
exemplu, articolul Numerus Valahicus – Cifre grãitoare, care prezintã spicuiri din conferinþa de la
Craiova a lui Vaida-Voevod, care afirma, cu aceastã ocazie, cã la Cernãuþi numãrul de firme
româneºti era inferior aceluia de firme evreieºti, astfel, evreii deþineau 13.584 de firme, iar românii
doar 1.019. O situaþie similarã era întâlnitã ºi la Iaºi, unde evreii deþineau 11.680 de firme, iar românii
doar 3.430.23 Un alt articol ne informeazã cã la 8 întreprinderi s-a gãsit proporþia de 19 cetãþeni strãini
ºi 17 români, dintre care doar 3 sunt români de origine, 2 erau saºi, iar restul de 12 erau evrei.24
Trebuie sã remarcãm ºi articolele care numesc fabricile particulare evreieºti ca industrii parazitare.25
„Gazeta Transilvaniei” face referiri ºi la întreprinderile cu capital evreiesc din judeþ. De exemplu, ne
sunt oferite informaþii cu privire la mutarea Societãþilor Astra Vagoane ºi Unio la Braºov. Publicaþia
afirmã cã la aceste societãþi exista un numãr mare de tehnicieni neromâni.26
Un alt aspect surprins de „Gazetã”, în afarã de cel economic, se referã la asocierea evreilor cu
comuniºtii. Evreii erau vãzuþi nu doar ca întemeietori ai comunismului, ci ºi „cei mai fanatici
rãspânditori ai noii doctrine”. Totodatã, se considera cã ei au avut un rol covârºitor în ceea ce priveºte
conducerea revoluþiei bolºevice.27 Se susþine cã toþi bolºevicii erau de „origine semitã”. Comunismul
era privit ca o „mascã” pe care evreii o foloseau pentru a-ºi extinde dominaþia asupra întregii lumi.28 De
asemenea, „comunismul ºi evreimea este aceeaºi pacoste care pericliteazã existenþa unui stat naþional
ºi creºtin”29. În ceea ce priveºte România, se susþinea cã evreii din Moscova au trimis directive evreilor
români ca sã formeze un Front Popular, menit sã lupte împotriva naþionalismului.30 Acest stereotip al
evreului comunist s-a rãspândit deoarece în România existau unii lideri comuniºti de origine
evreiascã. Este semnificativã prezenþa unui mic grup de semiintelectuali declasaþi, basarabeni sau
evrei, la vârful aparatului de propagandã al P .C. R.: Iosif Chiºinevschi, Leonte Rãutu, Mihail Roller,
Zina Brâncu, Iosif Ardeleanu, Barbu Zaharescu.31
În „Gazetã” gãsim numeroase îndemnuri ca românii sã nu se lase atraºi în mrejele comunismului
ºi sunt încurajate acþiunile de apãrare a þãrii în faþa acestui pericol, astfel „toþi românii, toþi cetãþenii
creºtini ai þãrii trebuie sã se grupeze în jurul oamenilor de stat care ºi-au pus ca scop apãrarea þãrii
de pacostea comunismului”32.
De asemenea, se fac referiri ºi la asociaþii evreieºti, despre care se afirmã cã, sub pretextul
pregãtirii tineretului pentru reclãdirea statului evreu în Palestina, erau adevãrate pepiniere pentru
pregãtirea elementelor comuniste. O astfel de asociaþie era consideratã „HaHalutz”, zisã ºi
„He-Halutz”. „Gazeta” mai afirma cã taberele ºi coloniile evreilor erau folosite de fapt pentru o
rãspândire cât mai intensã a comunismului.33 De asemenea, se susþinea cã existau ºi societãþi evreieºti
care au produs agitaþii în þarã, cum a fost cazul grevei de la Bucureºti din iulie 1919.34
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Un apropiat pericol naþional, în GT, anul LXXX, nr. 173, august, 1919, p. 1.
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Industrii parazitare, în GT, anul XCVIII, nr. 87, noiembrie, 1935, p. 1.
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Vladimir Tismãneanu, Stalinism pentru eternitate. O istorie politicã a comunismului românesc, Iaºi, Ed. Polirom, 2005, p.
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Raiul communist din Rusia sovieticã, în GT, anul XCIX, nr. 41, mai, 1936, p. 2.
Alte asociaþiuni evreieºti comuniste au fost dizolvate, în GT, anul 101, nr. 22, martie, 1938.
Clauza minoritãþilor, în GT, anul 80, nr. 197, septembrie, 1919, p. 2.
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În „Gazetã” mai aflãm informaþii ºi cu privire la atitudinea politicã a evreilor, astfel, conform
publicaþiei amintite, evreii din România puteau fi împãrþiþi în douã mari grupuri: grupul asimilaþilor ºi
grupul naþionaliºtilor. Din primul grup fãceau parte evreii care se considerau una cu poporul
dominant, de care se deosebeau numai prin credinþele religioase, iar din al doilea grup, cel mai
numeros, fãceau parte evreii care se considerau minoritate etnicã. Acest al doilea grup era împãrþit, la
rândul lui, în douã pãrþi distincte: cei care doreau organizarea evreimii în partid politic propriu ºi cei
care erau contra înfiinþãrii unui partid politic evreiesc ºi care voiau gruparea tuturor elementelor
evreieºti într-o organizaþie comunã, fãrã caracter politic, care sã lupte pentru revendicãrile generale
evreieºti. Evreii naþionaliºti, care erau contra înfiinþãrii unui partid evreiesc, erau grupaþi, în cea mai
mare parte, în cadrul Uniunii Evreilor Români, continuarea vechii Uniunii a Evreilor Pãmânteni.35
De asemenea, gãsim informaþii ºi cu privire la numãrul de alegãtori evrei din judeþul Braºov.
Astfel, în 1930, erau în judeþul Braºov, fãrã oraº, 18 alegãtori evrei bãrbaþi ºi 8 femei.36
În „Gazeta Transilvaniei” gãsim o singurã referire cu privire la organizaþiile culturale evreieºti,
în articolul Obrãznicie evreiascã, unde se relateazã ceea ce s-a întâmplat cu ocazia serbãrii
centenarului Casinei. Cu acest prilej au fost invitate ºi câteva societãþi „neromâneºti”, printre care ºi
Cercul Cultural Evreiesc. Reprezentanþii acestui cerc au cerut organizatorilor sã aibã ºi ei
posibilitatea de a lua cuvântul, iar aceastã cerere a nemulþumit pe organizatori, care doreau ca aceºti
reprezentanþi doar sã asiste, nu sã ia cuvântul la aceastã manifestare ºi, în consecinþã, le-a refuzat
cererea. Cercul a adresat o telegramã regelui, în care a protestat împotriva acesti refuz, considerat o
jignire publicã la adresa populaþiei evreieºti. Acest lucru a tensionat desfãºurarea festivitãþilor.
Publicaþia aprecia drept o obrãznicie modul în care evreii au rãspuns invitaþiei (consideratã un act de
curtoazie), prin plângeri adresate Tronului.37
În ceea ce priveºte învãþãmântul, „Gazeta” ne informeazã cã liceul braºovean „Ioan Meºotã” a
adopat, în anii ’30, decizia Mitropolitului Bãlan din Sibiu, de a limita numãrul de elevi evrei. Aceastã
decizie, susþine publicaþia amintitã, a nemulþumit pe evrei. Se afirmã cã liceul „A. ªaguna e inundat
de jidani”. Publicaþia considera cã, prin primirea unui numãr mare de elevi evrei în acest liceu, mulþi
fii de þãrani români au fost „trimiºi la vatrã”, nebeneficiind de educaþie ºi culturã.38
Un alt aspect surprins în „Gazetã” este legat ºi de numãrul mare de studenþi evrei din
universitãþile româneºti. Ponderea evreilor în studenþime depãºea cu mult ponderea lor în populaþie
(în 1927, 15% din studenþii universitãþilor româneºti erau evrei, în condiþiile în care ponderea lor era
de 4,2% din populaþie). În anumite facultãþi, precum Medicina ºi mai ales Farmacia, procentul lor
depãºea 50%.39
„Gazeta” abundã în articole care prezintã pe larg cum studenþii români refuzau sã vinã la cursuri
alãturi de cei evrei ºi împiedicau desfãºurarea normalã a cursurilor, cântând cântece patriotice ºi
îmbrâncind studenþii evrei afarã din sãlile de curs.40 De asemenea, ne sunt prezentate ºi discuþiile care
aveau loc cu ocazia congreselor studenþeºti, unde problema evreiescã era consideratã a fi „cea mai
importantã chestiune” ºi unde s-a hotãrât primirea în societãþile studenþeºti doar a studenþilor de
naþionalitate românã.41 Studenþii cereau introducerea lui numerus clausus, adicã limitarea numãrului
de studenþi evrei astfel încât ponderea lor în universitãþi sã nu depãºeascã pe cea care revenea evreilor
din populaþia þãrii.42
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În ceea ce priveºte viaþa religioasã a evreilor, am gãsit în „Gazetã” un articol care face referiri la
inaugurarea templului de pe strada Poarta ªchei. Din coloanele acestei publicaþii mai aflãm cã, la
inaugurare, s-a adunat lume multã, curioasã sã vadã cum decurge ceremonia religioasã. Au fost de
faþã la acest eveniment toate autoritãþile civile ºi militare. Onorurile militare au fost fãcute de o
campanie de honvezi comandatã de un cãpitan. Ziarul ne mai informeazã cã serbarea inaugurãrii a
început la ora patru dupã-amiazã, cu o procesiune cu Tora împrejurul Templului. Punctul culminant
l-a reprezentat cuvântarea rabinului, care a explicat un text al profetului Isaia, apoi a binecuvântat
oraºul, þara ºi noul Templu. La sfârºitul inaugurãrii s-au cântat imnuri ºi s-au citit rugãciuni.43
În perioada interbelicã evreii au încercat sã participe activ în toate domeniile vieþii economice,
politice, sociale, culturale ºi religioase ºi sã se integreze noilor realitãþi de dupã Primul Rãzboi
Mondial.
Evreii apar în „Gazeta Transilvaniei” sub urmãtoarele denumiri: „jidani”, „jidovi”, „ovrei”,
„perciunaþi”, „pistruiaþi”, aceºti termeni având o evidentã conotaþie peiorativã, iar folosirea lor
semnaleazã antisemitismul. De asemenea, foarte sugestive sunt ºi titlurile articolelor: Mãsurã
stupidã – stat þãrãnesc sau Canaan jidovesc, Alte asociaþiuni evreieºti comuniste au fost dizolvate,
Evreii ºi comunismul, Industrii parazitare etc.
Am constatat lipsa specificãrii autorilor care au scris articolele, uneori la sfârºitul lor apar doar
iniþiale, alteori pseudonime. Absenþa numelor gazetarilor se poate explica prin teama ziariºtilor
respectivi de eventualele consecinþe din partea autoritãþilor, cum s-a întâmplat cu Victor Branisce.
În „Gazetã” evreii sunt prezentaþi sub formã de stereotipuri cu conotaþii negative, de pildã,
stereotipul evreului speculant, contrabandist, arendaº, precum ºi cel al evreului comunist. Cifrele
prezentate în presã cu privire la influenþa evreilor în toate ramurile economiei ºi în special în industrie
sunt exagerate. Trebuie menþionate de asemenea ºi îndemnurile la boicot împotriva evreilor lansate în
„Gazetã”.
Publicaþia susþine în paginile ei introducerea lui numerus clausus în universitãþi ºi reducerea
numãrului de elevi evrei din liceele braºovene. Sunt relatate pe larg ºi discuþiile care au avut loc cu
ocazia congreselor studenþeºti ºi discursurile antisemite ale unor lideri politici.
„Gazeta Transilvaniei” oferã în paginile ei informaþii despre activitatea economicã socialã,
politicã culturalã ºi religioasã a evreilor, multe articole având un ton antisemit. Aceastã atitudine se
manifestã ºi faþã de alte minoritãþi: saºi, maghiari. Se poate considera cã aceastã publicaþie urmãrea sã
promoveze elementul românesc.
The Image of Jews reflected in the „Transylvania’s Gazette”
in the Interwar Period
Abstract
The “Transylvania’s Gazette” is the most important Braºov newspaper. It first
appeared in 1838. Two significant editors were Ion. I. Clopoþel in the 20’s and Victor Branisce in the
30’s. The “Transylvania’s Gazette” contains many articles about Jews and their economic, social and
cultural life. Most of the articles have an anti-Semitic tone, and they present Jews using negative
stereotypes such as: the communist Jew, the exploiting Jew, or the smuggler Jew. Such articles do not
contain the name of the author. An explanation would be the fact that the authors were afraid of the
authorities. We believe that the “Transylvania’s Gazette” was trying to promote the native element.
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