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Printre precursorii ziarului modern s-au 
numărat în secolele XV–XVII așa-numitele 

„Neue Zeitungen”. Acestea aveau o apariţie nere-
gulată și nu aveau legătură unele cu altele, singu-
rul lor scop F ind acela de a comunica știri. Până 
la sfârșitul secolului al XVI-lea numărul acestora a 
crescut continuu. 

Primul ziar în sensul modern al cuvântului, 
„Relation aller fürnemmen und gedenckwürdigen 
Historien”, a apărut la Strasbourg în toamna anului 
1605, F ind editat de Johann Carolus. Apariţia 
acestui ziar marchează începutul unei adevărate 
revoluţii în acest domeniu. Ţinând cont de intere-
sul suscitat de acest nou mediu de comunicare, el 
va cunoaște o dezvoltare spectaculoasă1.

Cel mai vechi ziar care a apărut la Viena, 
„Ordinari Zeitung”, a apărut la tipograF a lui 

*  Muzeul Banatului Timișoara, Piaţa Huniade nr.  1, 
300 002; e-mail: cipi_gl@yahoo.com.
1 H. Böning, Zeitung und Aufklärung, în 400 Jahre Zeitung. 
Die Entwicklung der Tagespresse im internationalen Kontext, 
Ed. Lumière, Bremen (2008), 290–291.

Matthäus Formica. Începând cu august 1622 
apar, în calitate de publicaţii oF ciale ale Curţii, așa 
numitele „Ordentliche Zeitungen”. În luna august 
a anului 1703 își începe existenţa „Wiennerische 
Diarium”, precursorul ziarului „Wiener Zeitung”, 
care a apărut sub acest nume din 1780 până în 
prezent, F ind astfel cea mai veche publicaţie din 
lume cu apariţie continuă până în zilele noastre2. 
Printre factorii socio-structurali care au impulsio-
nat dezvoltarea presei în Imperiul Habsburgic se 
remarcă gradul de urbanizare, dar și alte elemente 
cum ar F  alfabetizarea, industrializarea și puterea 
de cumpărare a populaţiei. În a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea știrile de interes local încep să 
ocupe un loc tot mai important și să se bucure de 
un interes crescând din partea publicului cititor. 

Cele mai importante centre ale presei de 
limbă germană erau Pesta, Buda, Timișoara și 

2 m . Olechowski, Die Entwicklung des Preßrechts in Öster-
reich bis 1918. Ein Beitrag zur österreichischen Medienrechts-
geschichte, MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhand-
lung, Wien (2004), 54.
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(Abstract)

m e most important German language press centers in the Hungarian part of the Habsburg Empire were Pest, 
Buda, Bratislava and Timişoara. During the imperial administration of the Banat region, censorship of the press 
was done by the local Superior of the Jesuit order. After the dissolution of this monastic order, censorship became 
the responsibility of a counselor of the Town Hall and in the period 1789-1848 it was done by the manager of the 
Piarist gymnasium. 

On the 18th of April 1771 the F rst issue of  “Temeswarer Nachrichten”, the oldest newspaper of the Banat, 
was published in Timisoara. m e F rst newspapers of the Banat region survived only a short time. m e newspaper 
“Temeswarer Wochenblatt”, F rst issued in 1831, was the F rst newspaper to appear for a longer period of time. 
Publication ceased only in the summer of 1849, due to the siege of Timisoara by the Hungarian revolutionary 
army. m e F rst issue of the “Temeswarer Wochenblatt”, which had the inscription “Mit Pressefreiheit”, appeared on 
25 March 1848 and is part of the history collection of the Banat Museum, Timișoara.

After the end of the 1848-1849 revolution, the German language press of the Banat region expanded. m e 
most important newspaper of the region, “Temeswarer Zeitung” was published for the F rst time in January 1852 
and appeared almost continuously as a daily newspaper until 1949. m e neoabsolutist period, after the end of the 
1848-1849 revolution, also marks the establishment of the F rst Banat printing presses outside of Timisoara and 
the publishing of the F rst Banat newspapers in the Serbian, Hungarian and Romanian language.
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Bratislava. Aceasta din urmă era situată în afara 
spaţiului de colonizare a șvabilor dunăreni, iar 
importanţa ei pentru presa de limbă germană se 
explică în primul rând prin aproprierea de Viena3. 
Cel mai vechi ziar de limbă germană din Ungaria 
a fost „Pressburger Zeitung” apărut începând cu 
14 iulie 1764. În timpul războaielor napoleoni-
ene au apărut mai multe ziare care însă nu s-au 
dovedit a F  durabile din punct de vedere al apa-
riţiei. În prima jumătate a secolului al XIX-lea, 
Ungaria și-a câștigat renumele de refugiu liberal, 
acest fapt datorându-se probabil mai puţin legilor 
în vigoare și într-o măsură mai mare atitudinii 
mai permisive a autorităţilor comitatului. În 
timpul revoluţiei de la 1848–1849 se constată 
o creștere puternică, dar efemeră a numărului 
produselor de presă. După sfârșitul revoluţiei, în 
condiţiile instaurării regimului neoabsolutist și a 
măsurilor de cenzură strictă, dezvoltarea presei 
cunoaște o recesiune în acest domeniu, situa-
ţia schimbându-se după mijlocul deceniului al 
șaselea. Tendinţa de creștere a numărului de ziare 
în limba germană continuă cu o intensitate dife-
rită până la sfârșitul monarhiei dualiste4.

Regimul cenzurii din Banat până în anul 
1867
În perioada în care Banatul s-a a{ at sub admi-

nistrare austriacă directă, problemele legate de 
cenzură erau subordonate Administraţiei Ţării 
Banatului. Cenzorul era superiorul iezuit Ernst 
Neumann. După dizolvarea ordinului, de acest 
aspect se ocupa consiliul orășenesc, care numea un 
funcţionar drept cenzor. Această responsabilitate a 
fost preluată începând cu anul 1789 de către direc-
torul Gimnaziului Piarist, după ce ordinul piarist 
se mutase de la Sântana la Timișoara cu un an mai 
devreme. Tradiţia – care prevedea ca directorul 
Gimnaziului Piarist să F e și cenzor – s-a păstrat 
până în 1848. 

Legea privind cenzura emisă de Curtea de la 
Viena pe 14 septembrie 1810 a fost introdusă și 
în Ungaria, deoarece se dorea funcţionarea ei după 
aceleași principii atât în partea austriacă, cât și în 
cea ungară a imperiului. Piariștii sprijineau cauza 
naţională maghiară, lucru re{ ectat de altfel și în 
introducerea limbii maghiare ca limbă de predare 
3 A.  Ta| erner, Der Donauschwabe und seine Presse, în 
Der Donauschwabe und sein geistiges ProI l, Gerhardswerk, 
Stuttgart (1969), 183.
4 L. Höbelt, Die deutsche Presselandschaft, în H. Rumpler/ 
P.  Urbanitsch (Hrsg.), Die Habsburgermonarchie VIII: 
Politische ÖN entlichkeit und Zivilgesellschaft, Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 
(2006), 1819.

pe lângă limba latină (1791). În acest spirit a fost 
aplicată legea de către cenzorul piarist, astfel că în 
perioada anterioară revoluţiei de la 1848 cenzura 
nu a fost atât de strictă în Banat precum în alte 
părţi ale Imperiului. 

Primul ziar din Timișoara care a apărut fără a 
F  cenzurat a fost „Temeswarer Wochenblatt” din 
25 martie 1848, în care scria cu litere mari „mit 
Pressefreiheit”. Adunarea populară din 16 martie 
1848 a decretat libertatea presei pe teritoriul comi-
tatului Timiș5. Odată cu introducerea stării de 
asediu în octombrie 1848, a fost interzisă apari-
ţia ziarelor cu excepţia „Temeswarer Wochenblatt”, 
care avea în acel moment din nou o orientare 
pro-austriacă. 

După sfârșitul revoluţiei, prin patenta dată de 
Franz Josef în 19 noiembrie 1849 s-au desF inţat 
comitatele Timiș, Torontal, Bacica și Caraș, luând 
F inţă o nouă unitate administrativă, indepen-
dentă de Ungaria, sub denumirea de Voivodina 
sârbească și Banatul timișan. Această provin-
cie avea capitala la Timișoara și era subordonată 
direct autorităţii centrale de la Viena. În cadrul 
noii provincii, problemele presei erau reglemen-
tate de autorităţile provinciei. De monitorizarea 
presei se ocupa poliţia, aceasta intervenind cu 
severitate în cazul încălcării prevederilor stabilite 
prin legea presei. Acest sistem represiv al cenzu-
rii a încetat odată cu reîncorporarea Banatului la 
Ungaria în 1860, când presa a fost din nou supusă 
controlului autorităţilor comitatului și legislaţiei 
din Ungaria. 

Începuturile şi evoluţia tipograI ilor şi a presei 
de limbă germană din Banat până în anul 
1867
La începutul celei de-a doua jumătăţi a seco-

lului XVIII, situaţia din Banat era caracterizată 
printr-o ascensiune economică, demograF că și 
spirituală, chiar dacă, așa cum arată și observaţiile 
făcute de suveranul Iosif al II-lea în timpul călă-
toriilor sale prin Banat, existau încă deF cienţe în 
multe domenii. Din această perioadă datează și 
primii pași făcuţi în procesul de apariţie și dez-
voltare a presei în Banat. Până la apariţia primu-
lui ziar local, în Timișoara erau citite îndeosebi 
ziare venite de la Viena și mai apoi de la Bratislava 
și Pesta. Chiar dacă nu au cunoscut o răspân-
dire prea mare, deoarece cititorii acestor ziare se 
recrutau dintr-o pătură foarte restrânsă compusă 
din funcţionari ai administraţiei și oF ţeri din 
Timișoara, nu poate F  contestat rolul lor de 

5 I. Berkeszi, A temesvári könyvnyomdászat és hirlapirodalom 
története. Történelmi és Régészeti Értesítő, Timişoara, 1899, 43.



361

modele. Pe măsură ce burghezia cunoaște o ascen-
siune economică și socială, crește și numărul citi-
torilor acestor ziare, care se regăseau în cele mai 
bune cafenele și în cazinoul orașului6. În perioada 
care a premers cu câţiva ani apariţia primului ziar 
local, aceste ziare și-au câștigat un public care 
le-a rămas F del și după apariţia primelor produse 
locale de presă. 

 Primul care a solicitat în anul 1758 permisiu-
nea din partea administraţiei Banatului de a des-
chide o tipograF e în Timișoara a fost Josef Schotter. 
Această cerere a fost însă respinsă fără indicarea 
unui motiv7. O nouă încercare de a înF inţa o tipo-
graF e a fost făcută în anul 1766. De data aceasta au 
existat doi tipograF  care și-au înaintat cererile către 
Administraţia Ţării Banatului. Primul dintre ei era 
Anton Kolb din Buda, care avea recomandări bune 
și era preferat de magistratul orașului, iar cel de-al 
doilea era o calfă de tipograf din Sibiu. În luna 
august 1766 magistratul a adus la cunoștinţa celor 
doi solicitanţi decizia Curţii conform căreia nu i se 
acorda niciunuia dintre ei dreptul de a deschide o 
tipograF e. Chiar dacă au fost respinse, aceste cereri 
au importanţa lor în apariţia și dezvoltarea tipo-
graF ilor din Banat, aducând în atenţia Banatului 
și a Curţii de la Viena necesitatea deschiderii unei 
tipograF i în Banat. 

Impulsul decisiv pentru deschiderea unei tipo-
graF i în Timișoara a venit în timpul vizitei efectu-
ate de către împăratul Iosif al II-lea în anul 1768 
în Banat. În timpul acestei vizite, Iosif al II-lea a 
observat că populaţia de religie ortodoxă din pro-
vincie își procura cărţile religioase din exteriorul 
imperiului. Acest lucru nu era pe placul viitorului 
suveran, deoarece, pe de o parte, în acest fel erau 
cheltuiţi bani care ajungeau în exteriorul ţării, iar 
pe de altă parte, prin intermediul cărţilor impor-
tate, supușii ortodocși din Banat erau expuși in{ u-
enţei rusești. În raportul adresat împărătesei Maria 
Terezia, Iosif al II-lea îi atrăgea atenţia asupra 
acestei situaţii și propunea deschiderea unei tipo-
graF i în Timișoara, unde să poate F  tipărite cărţi 
în toate limbile8. La aceasta se adaugă și raportul 
juristului român Daniel Lazarini, care în cadrul 
cercetărilor sale referitoare la sistemul de învă-
ţământ al românilor din provincie și la posibili-
tăţi de ridicare a calităţii acestuia, recomandă cu 

6 L.  Ho| mann, Die Wirtshäuser Temesvars, Timişoara 
(1923), 42.
7 F. Milleker, Geschichte des Buchdruckes und des Zeitungs-
wesens im Banat 1769–1922, Verlag der Artistischen Anstalt 
I.E. Kirchners Witwe in Vrsac, Belacrkva (1926), 4.
8 J. Wüst, Die Anfänge des Buchdruckes und des Pressewesens 
im Banat, Wien (1954), 45–47.

stringenţă fondarea unei tipograF i și tipărirea unor 
manuale în limba română. 

Ţinând cont de raportul lui Iosif al II-lea, Maria 
Terezia a trimis Administraţiei Ţării o Instrucţiune 
detaliată prin intermediul căreia îi cerea să identi-
F ce un ofertant, care să ridice pe cheltuiala proprie 
și fără contribuţia erarului o tipograF e în care să 
F e tipărite atât cărţi în limba germană, cât și în 
limba română și sârbă. La scurt timp după emite-
rea acestei instrucţiuni au fost primite trei oferte 
din partea lui Franz Patzko, factor la tipograF a 
din Bratislava, Johann m omas Edler von Trattner, 
tipograf la Curtea imperială și a lui Josef Edler von 
Kürzbock de la tipograF a universităţii. În timpul 
desfășurării acestor negocieri la Viena, la Carloviţ, 
în cadrul congresului sârbesc care se desfășura aici, 
s-a luat decizia de înF inţare a unei tipograF i ilirice. 
Împărăteasa a fost de acord cu înF inţarea acestei 
tipograF i cu menţiunea că ea va F inţa la Viena 
și va F  pusă sub supravegherea Deputaţiei aulice 
ilirice. Privilegiul de a înF inţa această tipograF e l-a 
obţinut în cele din urmă Josef Edler von Kürzbock, 
o copie a acestui privilegiu F ind trimisă pe 9 iunie 
1770 Administraţiei Ţării Banatului9. 

În aceste condiţii au continuat negocierile 
pentru înF inţarea unei tipograF i la Timișoara. 
În contextul în care condiţiile solicitate de Franz 
Patzko erau exagerate și nu puteau F  acceptate de 
către Administraţia bănăţeană, contele Hatzfeld 
a adus în atenţia Curţii alţi doi ofertanţi, care 
puneau condiţii mai acceptabile și cereau un avans 
mai mic. Aceste oferte au fost primite din partea 
tipografului orădean Johann Konrad Heinrich 
Heller și a tipografului Matthäus Joseph Heimerl, 
care se a{ a deja în Timișoara. Din motive F nanci-
are, dar și din raţiuni de calitate, contele Hatzfeld 
a recomandat acordarea privilegiului lui Matthäus 
Heimerl. În scopul amenajării unei tipograF i, lui 
Heimerl i-a fost atribuită din partea erarului așa 
numita „vechea casă a mătăsii” din cartierul Fabric. 
Odată cu acordarea privilegiului și atribuirea unui 
sediu pentru tipograF e erau create toate condiţiile 
premergătoare apariţiei primului ziar din Banat. 

Primul număr al ziarului „Temeswarer 
Nachrichten” a apărut la 18 aprilie 1771, acesta 
F ind primul ziar din Banat și de pe teritoriul actual 
al României. Ziarul a avut o apariţie săptămânală, 
4 pagini, 2 coloane pe pagină și o dată la două 
săptămâni cuprindea suplimentul „Anhang zu den 
Temeswarer Nachrichten”, de 2 până la 4 pagini10. 
Preţul acestuia era de maximum 2 creiţari. Atât 

9 Ibidem, 48–50.
10 „Temeswarer Nachrichten” – Hofkammerarchiv, Banater 
Akten, Rote Nr. 73, Fasz. 1 (1770/78) fol. 652–684 .
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prin pagina de titlu, cât și prin calitatea tipăriturii, 
ziarul avea un aspect modern pentru timpul său. 

Pe lângă extrasele din ziarele vieneze, ziarul 
cuprindea știri de importanţă locală. Un loc 
important în cadrul acestora îl ocupau decrete ale 
Administraţiei Ţării Banatului sau preţurile pro-
duselor comercializate la târgurile săptămânale. 
Tot în paginile ziarului își găseau locul anunţuri 
privitoare la licitaţii și rubrica în care erau scoase 
la vânzare cărţi și diverse obiecte de către editor 
sau diverse persoane private. În suplimentul, care 
apărea periodic, își găseau locul contribuţii cu 
scop educativ (de exemplu, privitoare la crește-
rea viermilor de mătase), dar și o dizertaţie pri-
vitoare la istoria Banatului, de o surprinzătoare 
acurateţe11. Din „Temeswarer Nachrichten” s-au 
păstrat 13 numere, o apariţie ulterioară număru-
lui din data de 11 iulie 1771 a ziarului neF ind 
atestată, în poF da acordului suveranului Iosif al 
II-lea pentru continuarea apariţiei acestuia. După 
încorporarea Banatului la Ungaria, Heimerl a 
achiziţionat tipograF a și a mutat-o în Cetate, iar 
sediul de până atunci al tipograF ei a fost oferit de 
către Direcţia Camerală spre achiziţionare orașu-
lui Timișoara12.

 Unul dintre motivele principale pentru apari-
ţia de scurtă durată a acestui ziar trebuie căutat în 
faptul că, pe de o parte, puţinii cititori de ziare din 
această perioadă aveau acces și la ziarele sosite de la 
Viena, iar pe de altă parte burghezia locală nu atin-
sese încă o dezvoltare culturală suF cientă. În poF da 
acestui fenomen, care a afectat și alte ziare din 
perioada de început, nu poate F  ignorat rolul de 
deschizător de drumuri pe care l-a jucat acest ziar 
pentru dezvoltarea spectaculoasă pe care a cunos-
cut-o presa din Banat în secolul al XIX-lea13. Până 
la mijlocul secolului al XIX-lea toate ziarele care au 
apărut în Banat au fost scrise în limba germană și 
au avut ca loc de apariţie orașul Timișoara.

În 1783 tipograful vienez Johann m omas von 
Trattner a primit permisiunea de a deschide o libră-
rie la Timișoara, la aceasta adăugându-se un an mai 
târziu permisiunea de a scoate un ziar cu conţinut 
politic, economic și comercial. Vicenotarul orașu-
lui, Paul Czvetkovici, a fost desemnat să se ocupe 
cu cenzura ziarului și să manifeste vigilenţă, dar 
să nu pună piedici apariţiei acestuia. Ziarul purta 
titlul de „Temeswarer Zeitung” și a fost primul și – 
pentru mult timp – singurul ziar cu conţinut politic 
care a apărut la Timișoara. Acest ziar, al cărui titlu 
ne este cunoscut doar prin intermediul procesului 

11 Idem, Nr. III/2 Mai 1771.
12 F. Milleker, op. cit., 8.
13 J. Wüst, op. cit., 85–86.

verbal al Consiliului Municipal din Timișoara14, a 
avut o apariţie foarte scurtă. După ce Heimerl a 
încetat din viaţă la 10 mai 1784, tipograF a acestuia 
a fost preluată de către ginerele său, Josef Anton 
Slovacek, care F ind comerciant, nu avea cunoștinţe 
de tipograf, pe care a trebuit să și le însușească ulte-
rior. În 1784 a primit dreptul de a lega cărţi și a 
devenit reprezentantul lui Trattner. Lucrările tipă-
rite de Slovacek sunt puţin cunoscute, dar printre 
acestea s-au a{ at și 3 cărţi în limba română. 

Dacă între 1786 și 1789 cenzura a fost efec-
tuată de către Albert Karlitzky, director al școlilor 
naţionale din zona Timișoarei, după această dată 
atribuţia de cenzor a fost preluată, până la revoluţia 
de la 1848–1849, de către directorul Gimnaziului 
Piarist din Timișoara. 

În prima jumătate a anului 1787, Josef 
Eisenführer a obţinut dreptul de a deschide o 
tipograF e și o librărie. La 4 iulie acesta a adresat 
autorităţilor orășenești o cerere prin care solicita 
permisiunea de a scoate un săptămânal intitulat 
„Temeswarer Merkur”. Consiliul orășenesc a avizat 
pozitiv această cerere15, dar ziarul a avut o apariţie 
foarte scurtă și nu s-a păstrat nici un număr până în 
zilele noastre. De altfel, iniţiativele lui Eisenführer 
în Timișoara nu s-au bucurat de prea mult succes 
în ansamblul lor, astfel că acesta a părăsit în scurt 
timp orașul. TipograF a sa a fost cumpărată de 
Franz Josef Lechner, care însă a decedat la scurt 
timp; în 1791 Jakob Josef Jonas a achiziţionat-o de 
la văduva lui Lechner. La scurt timp după aceasta, 
Jonas, care era de meserie tipograf, a achiziţionat 
și tipograF a lui Slovacek, astfel că pentru o bună 
perioadă de timp a existat doar o tipograF e în 
Timișoara. Datorită faptului că era un priceput om 
de afaceri, deţinea pe lângă tipograF e o librărie, un 
atelier de legat cărţi și o cafenea. Perioada în care 
și-a desfășurat activitatea tipograF că în Timișoara 
era una puţin prielnică acestui tip de activitate, 
datorită faptului că după moartea împăratului Iosif 
al II-lea s-a înăsprit cenzura. Aceasta făcea ca publi-
carea unei cărţi în Timișoara să devină o raritate, 
lucru recunoscut de magistratul orășenesc într-o 
comunicare din anul 179316. 

După moartea tatălui său, tipograF a și legăto-
ria de cărţi au fost preluate de către F ul acestuia, 
Ludwig Jonas, care a editat și un ziar cu titlul 
„Temeswarer Wochenblatt”. Condiţiile pentru apa-
riţia acestui ziar păreau prielnice pentru că publi-
cul era avid de știri despre războaiele napoleoniene. 
Ziarul a avut o apariţie scurtă, pe de o parte pentru 

14 I. Berkeszi, op. cit., 61.
15 F. Milleker, op. cit., 10.
16 Ibidem.
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că războiul s-a terminat la scurt timp, iar pe de altă 
parte pentru că în 1806, la doar 29 de ani, Ludwig 
Jonas a decedat17. 

Joseph, al doilea F u al lui Karl Klapka, a fost 
primul tipograf originar din Banat. După căsătoria 
cu văduva lui Ludwig Jonas, a dobândit tipograF a 
acestuia. În momentul preluării tipograF ei de către 
Klapka, aceasta era una dintre cele mai importante 
din Ungaria18. La început eforturile sale nu au fost 
marcate de succes, dar, odată cu trecerea timpu-
lui, a acumulat experienţă, astfel că în iunie 1809 
a adresat o cerere autorităţilor, prin care cerea per-
misiunea de a prelua știrile de război într-un ziar 
numit „Tagsbericht”. Deși a primit permisiunea și 
ziarul a avut o răspândire bună, acesta și-a încetat 
apariţia odată cu războiul din acel an.

O premieră în peisajul cultural timișorean a 
constituit-o deschiderea la 14 mai 1815 a primei 
biblioteci cu împrumut din Banat. Această bibli-
otecă, deschisă de Joseph Klapka, cuprindea în jur 
de 4.000 de volume, consemnate într-un catalog 
apărut un an mai târziu.

În anul 1828 și-a început apariţia la Timișoara 
„Banater Zeitschrift für Landwirtschaft, Handel, 
Künste und Gewerbe”. Acesta avea o apariţie bisăp-
tămânală, cuprindea 8 pagini și conţinea un supli-
ment numit „Intelligenzblatt”. Ziarul cuprindea 
cu preponderenţă articole despre economie și 
comerţ, iar suplimentul cuprindea preţurile din 
piaţă, anunţuri și oferte. În 1828 au apărut 78 de 
numere19. La sfârșitul anului, ziarul și-a încetat 
apariţia, unul dintre motive F ind probabil numărul 
mic de abonaţi și cititori. 

Prima revistă de teatru din sud-estul Europei se 
numea „Notizen” și a apărut în 1828 la Timișoara. 
A doua, „  ̂ alia”, a apărut între 1830 și 1831. Cele 
8–10 pagini ale acesteia cuprindeau prezentări și 
cronici de specialitate despre operele și piesele de 
teatru prezentate pe scena timișoreană.

Graţie activităţii sale în domeniul presei, pre-
stigiul lui Klapka a crescut, ceea ce i-a permis 
să F e ales în funcţia de edil șef al orașului între 
anii 1829–1833 și să F e delegat în același timp 
și în Dieta maghiară. Datorită faptului că era tot 
mai implicat în viaţa publică, s-a asociat cu tipo-
graful de origine moravă Joseph Beichel, căruia 
i-a vândut tipograF ile din Timișoara și Arad cu 
50.000 de { orini. De altfel, în 1834 Beichel 
a achiziţionat și biblioteca cu împrumut de la 
Klapka20. 

17 I. Berkeszi, op. cit., 61.
18 J. Wüst, op. cit., 64.
19 I. Berkeszi, op. cit., 63.
20 F. Milleker, op. cit., 13.

Deși nu era o personalitate de talia lui Klapka, 
Beichel avea un spirit întreprinzător, astfel că în 
februarie 1831 s-a adresat Consiliului Orășenesc 
pentru a primi permisiunea de a publica săptă-
mânalul „Temeswarer Wochenblatt”, care urma să 
cuprindă diverse anunţuri de vânzare-cumpărare, 
închirieri, preţurile zilnice de la piaţă etc. Această 
publicaţie apărea sâmbăta, cuprindea 6 până la 10 
pagini și nu aborda probleme politice21. De altfel, 
încadrarea ziarului în aceste limite stabilite de la 
început era și una dintre condiţiile pentru obţi-
nerea acceptului de publicare. A apărut până în 
1840 și a fost primul ziar din Banat care a apărut 
constant o perioadă mai lungă de timp. În ceea ce 
privește conţinutul, în prim plan stăteau anunţu-
rile oF ciale ale autorităţilor comitatului, ale orașu-
lui sau ale celor militare. Apoi urmau anunţurile 
publicate de particulari, iar la sfârșit o poezie sau 
o ghicitoare nostimă. „Temeswarer Wochenblatt” 
marchează un regres din punct de vedere cultural 
faţă de ziare cum ar F  „Notizen” sau „  ̂ alia”. De 
altfel, Beichel ar F  dorit să-l transforme într-un 
săptămânal de literatură, iar în acest sens a adresat 
o cerere Consiliului de la Viena. După consulta-
rea Consiliului Orășenesc, acesta i-a refuzat cererea 
pe motiv că, deși era un om respectabil și onest, 
nu avea studii de F losoF e22. În octombrie 1833, 
s-a asociat cu viitorul primar Johann Nepomuk 
Preyer și cu Ferdinand Freund pentru a scoate un 
săptămânal politic, economic și social, care urma 
să se numească „Temescher Zeitschrift”, avându-l ca 
redactor pe Preyer. Această cerere, cât și o cerere 
ulterioară, au fost refuzate de autorităţile de la 
Viena după consultarea Consiliului Orășenesc.

Odată cu acordarea unei libertăţi mai mari 
în domeniul presei, la sfârșitul lui aprilie 1840 
s-a decis transformarea ziarului într-unul de lite-
ratură. În ultimele trei numere, cititorii ziaru-
lui au fost anunţaţi că începând cu 4 iulie 1840 
ziarul va apărea sub o altă formă și cu un alt 
conţinut, odată cu numărul din 27 iunie vechiul 
„Temeswarer Wochenblatt” încetându-și existenţa. 
Noul ziar nu era considerat urmașul acestuia și 
apărea într-un format mai mare decât preceden-
tul, în F ecare sâmbătă. Fiecare număr conţinea 10 
până la 14 pagini și cuprindea 2 părţi principale. 
Prima parte conţinea nuvele, convorbiri, descrieri, 
corespondenţe, prezentări literare și artistice, știri 
și cronici. Printre cele mai interesante cronici se 
numărau cele legate de teatru. De altfel, teatrul 
din Timișoara se bucura de o rubrică specială în 
cadrul ziarului. Cea de-a doua parte a ziarului se 

21 I. Berkeszi, op. cit., 64.
22 Ibidem, 65–67.
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numea „Anhang zum Temeswarer Wochenblatt”, aici 
regăsindu-se în cuprinsul a 46 pagini anunţurile 
oF ciale și particulare23. Această parte corespun-
dea de fapt vechiului „Temeswarer Wochenblatt”. 
Printre redactorii ziarului s-au numărat Joseph 
Klapka, Karl Beichel, fratele tipografului, David 
Wachtel, Moritz Stockinger, Gottfried Feldinger și 
Karl Hirschfeld24. Ziarul, care era și un bun izvor 
de istorie locală, corespundea cerinţelor vremii 
și nu avea concurenţă la nivel regional. În 1848 
„Temeswarer Wochenblatt” a apărut în paralel cu 
alte 2 ziare: „Tagesanzeiger” și „Der Südungar”. 
Ultimele numere ale ziarului au văzut lumina tipa-
rului în iunie 1849, când, în condiţiile asedierii 
Timișoarei de către armata revoluţionară maghiară, 
a încetat apariţia oricărui ziar. 

În contextul evenimentelor revoluţionare de la 
1848, la 18 martie, după adunarea populară din 
Timișoara, participanţii de aici au intrat în tipo-
graF a lui Beichel, solicitând tipărirea necenzurată 
a celor 12 puncte de la Pesta. De altfel, strada pe 
care se a{ a tipograF a lui Beichel a primit numele 
de strada Libertăţii Presei. 

În acest context, la 25 martie 1848 apare primul 
număr din „Temeswarer Wochenblatt” care avea 
imprimată inscripţia „Mit Pressefreiheit”. Un exem-
plar din acest număr al „Temeswarer Wochenblatt” 
se păstrează la Muzeul Banatului (nr.  inv. istorie 
21540). Faptul ca acest ziar este primul apărut în 
timpul revoluţiei, care nu a trecut prin F ltrul cen-
zurii oF ciale, este atestat de o inscripţie în limba 
maghiară scrisă cu tuș în partea de jos a paginii 
de titlu. Pe lângă știrile referitoare la evenimentele 
și măsurile luate în zilele de început ale revoluţiei 
în Imperiu, ziarul, cu orientare pro-revoluţionară 
în prima parte a revoluţiei, reproduce și atmosfera 
din Timișoara acelor zile. Aceasta era una de entu-
ziasm, provocat de știrile despre evenimentele de la 
Budapesta din 15 martie. În adunarea, care a avut 
loc la Primărie s-a decis adoptarea celor 12 puncte 
de la Pesta și s-a cerut uniF carea Transilvaniei și a 
graniţei militare cu Ungaria. Alte iniţiative enun-
ţate cu acest prilej priveau siguranţa publică și înF -
inţarea în acest sens a unei gărzi naţionale, precum 
și ridicarea cenzurii și introducerea libertăţii presei. 
Conform relatărilor ziarului, la sfârșitul adunării la 
Primărie a fost înălţat steagul naţional maghiar, iar 
tipograF a locală a multiplicat petiţia de la Pesta. 
Entuziasmul revoluţionar maghiar din primele 
zile și-a găsit expresia și în timpul reprezentaţii-
lor teatrale, când au fost declamate poezii și into-
nate cântece revoluţionare maghiare. În această 

23 Ibidem, 69.
24 F. Milleker, op. cit., 14.

atmosferă de sărbătoare, marcată de decorarea și 
iluminarea festivă a orașului, apar și primele semne 
ale viitoarei confruntări între susţinătorii revoluţiei 
și armata imperială. Astfel în timp ce în oraș erau 
coborâte drapelele cu vulturul imperial și arborate 
„drapelele cu culori naţionale”, clădirile armatei 
erau în continuare împodobite cu drapelul impe-
rial. De altfel, după perioada de început a revo-
luţiei când „Temeswarer Wochenblatt” a adoptat 
o atitudine pro-revoluţionară, ziarul lui Beichel 
și-a schimbat poziţia, dobândind o orientare 
pro-imperială. 

În acest context, Ernst Hazay a deschis la înce-
putul lui septembrie 1848 a doua tipograF e din 
cetate25. Spre deosebire de ziarul editat de Beichel, 
cele două ziare editate în tipograF a lui Hazay, 
„Tagesanzeiger” și „Der Südungar” aveau o orien-
tare pro-revoluţionară. 

„Tagesanzeiger” a fost primul cotidian din 
Banat și cuprindea pe lângă diverse știri, anun-
ţuri ale Consiliului Local sau ale particularilor și 
articole despre discursurile lui Kossuth, acţiunile 
guvernului maghiar sau poziţia sârbilor în cadrul 
evenimentelor revoluţionare. Fiecare număr era 
lipit la colţul străzilor și putea F  citit de către cei 
interesaţi. Articolele apărute în ziar au provocat 
reacţia comandamentului militar timișorean care a 
cerut Consiliului Local să îi interzică lui Hazay să 
mai publice ziarul și să-l lipească la colţul străzilor. 
Cererea a fost aprobată de Consiliul Local, astfel că 
la începutul lui octombrie 1848 ziarul și-a încetat 
apariţia de numai 40 de zile26.

„Der Südungar” a apărut în perioada 3–28 
octombrie 1848 în F ecare marţi, joi și sâmbătă la 
tipograF a lui Hazay. Redactor, proprietar și editor 
al ziarului era doctorul David Wachtel. A apărut în 
format mare și F ecare număr cuprindea 2 coli cu 
câte 4 pagini. Redactat în spirit liberal, a îmbrăţișat 
cauza revoluţiei maghiare, fapt pentru care la sfâr-
șitul lunii octombrie a trebuit să-și înceteze apari-
ţia. Prima parte a ziarului făcea referire în primul 
rând la probleme ce ţineau de Banat (articole 
despre industrie, comerţ, agricultură, artă, știinţă, 
societate) și ocazional conţinea nuvele și fragmente 
umoristice. A doua parte era rezervată evenimente-
lor cotidiene de interes27. În primele patru numere 
care nu au fost supuse cenzurii, au apărut mai multe 
editoriale politice pro-revoluţionare, printre care și 
apelul adresat armatei din garnizoana Timișoarei, 
„An das Heer”, prin intermediul căruia soldaţii 
erau chemaţi să lupte împotriva absolutismului. În 

25 Ibidem.
26 I. Berkeszi, op. cit., 71.
27 Ibidem, 72.
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condiţiile declarării stării de război, începând cu 
numărul din 12 octombrie, ziarul a apărut doar în 
2 pagini și și-a pierdut tonul pro-revoluţionar, la 
sfârșitul aceleiași luni încetându-și apariţia28. 

Odată cu sfârșitul revoluţiei de la 1848–1849, 
Timișoara a devenit capitala unei noi provincii 
austriece numite Voivodina sârbească și Banatul 
Timișan. Aceasta era constituită din fostele comi-
tate maghiare Bacs, Torontal, Timiș și Caraș, 
precum și din districtele Ilok și Ruma din comi-
tatul Sirmiei. Faptul că limba germană era limba 
oF cială a provinciei a favorizat dezvoltarea presei 
de limbă germană. Problemele legate de presă 
erau supervizate de administraţia din Timișoara 
conform indicaţiilor ministerului de la Viena. 
Administraţia provincială acorda permisiunea de 
deschidere a unei tipograF i, iar guvernatorul pro-
vinciei acorda aprobarea pentru editarea unui ziar. 
În această perioadă, cenzura presei a intrat în atri-
buţiile poliţiei29. 

La scurt timp după încheierea asediului 
Timișoarei, Joseph Beichel a solicitat permisiunea 
de a edita un săptămânal purtând titlul „Temesvarer 
Anzeiger”. La mijlocul lui septembrie 1849, comi-
sarul guvernamental Ludwig Ambrozy înștiinţa 
Consiliul Local că este de acord cu editarea zia-
rului. Publicaţia a apărut în F ecare sâmbătă înce-
pând cu 1 octombrie 1849 și avea 8 până la 16 
pagini. Acesta era un ziar exclusiv de anunţuri, care 
a apărut până în martie 1852, F ind distribuit și ca 
supliment la alte ziare editate de Beichel.

Timp de jumătate de an, Beichel a editat 
în 1851 publicaţia beletristică „Euphrosine”30. 
Începând cu 1 iulie 1851, tot la tipograF a sa a 
început editarea ziarului „Banater Courier”. Acest 
ziar, care a fost primul în format in folio din Banat, 
urma să apară marţi și sâmbătă și să conţină, pe 
lângă articole umoristice, economice, literare și 
știri actuale. Din „Banater Courier” au apărut doar 
două numere, în numărul din 5 iulie cititorii F ind 
informaţi că, datorită unor obstacole intervenite 
subit, ziarul trebuia să-și înceteze apariţia31. Beichel 
nu a renunţat însă la ideea de a tipări un ziar cu 
apariţie bisăptămânală și astfel, la 26 iulie 1851, 
și-a început apariţia „Banater Telegraph”. Se dorea 
ca prin conţinutul său să înlocuiască și să depă-
șească din punct de vedere calitativ „Temeswarer 
Wochenblatt”, însă acest deziderat nu a fost nici-
odată atins. Suplimentul ziarului apărea în funcţie 
de necesităţi și conţinea între 2 și 8 pagini de 

28 Ibidem.
29 F. Milleker, op. cit., 15.
30 I. Berkeszi, op. cit., 74.
31 Ibidem.

anunţuri. După decesul lui Beichel, care a surve-
nit în 1852 ca urmare a sănătăţii șubrezite în urma 
asediului din 1849, moștenitorii săi s-au ocupat de 
tipograF e și de editarea ziarelor apărute aici până 
în 185632. De altfel, preluarea tipograF ei de către 
moștenitori este oglindită și în prima pagină a zia-
rului, care își încetează apariţia în decursul anului 
1852, neputând să facă faţă concurenţei noului 
ziar oF cial „Temeswarer Zeitung”.

Refacerea tipograF ei lui Ernst Hazay a început 
în 1850. A fost repusă în funcţiune de către tatăl 
și fratele acestuia deoarece, în urma activităţii sale 
de honved și a atitudinii sale din timpul revoluţiei, 
acestuia nu-i era permis să locuiască în Timișoara. 
În condiţiile în care nici unul dintre ei nu avea 
experienţă în acest domeniu, au fost angajaţi doi 
tipograF : Karl Gustav Förk și Ernst Steger. Cei 
doi au achiziţionat în 1856 tipograF a lui Beichel 
și în 1866 pe cea a lui Hazay33. Graţie formării și 
experienţei lor bogate, au contribuit la dezvoltarea 
presei din Banat.

În perioada regimului neoabsolutist și în anii 
care au premers instaurării dualismului, presa a 
cunoscut o dezvoltare fără precedent în această 
provincie. Un factor care a favorizat evoluţia a fost 
înF inţarea F lialei TipograF ei de Stat din Viena. 
În cadrul ei erau angajaţi 70 de oameni din toate 
colţurile Imperiului, majoritatea lor F ind caliF caţi 
în această meserie34. Pe lângă imprimatele oF ciale 
necesare autorităţilor bănăţene, la noua tipogra-
F e au apărut „Landes–Gesetz–und Regierungsblatt 
für die Serbische Wojewodschaft und das Temescher 
Banat” și ziarul oF cial „Temeswarer Zeitung”, care 
avea să devină cel mai important ziar din Banat. 

În contextul eforturilor conducerii de la Viena 
de a instaura un stat centralizat se înscriu și efortu-
rile de a sprijini în dezvoltarea lor germanii, slavii și 
românii, pentru a crea o contrapondere la elemen-
tul maghiar, precum și editarea celor două ziare 
amintite anterior.

„Landes–Gesetz–und Regierungsblatt für die 
Serbische Wojewodschaft und das Temescher Banat” 
era publicaţia guvernului Voievodinei sârbești și a 
Banatului Timișan. Aceasta era publicată în patru 
limbi și ediţii diferite și cuprindea legi, decrete, 
ordine ale guvernului provinciei sau ale celui 
central, care făceau referire la provincia menţio-
nată anterior. Publicaţia era trimisă în F ecare loca-
litate din Banat în limba solicitată de comunita-
tea respectivă. Autorităţile locale erau obligate să 
anunţe locuitorii legat de sosirea F ecărui număr al 

32 Ibidem, 49.
33 F. Milleker, op. cit., 22.
34 J. Wüst, op. cit., 71–72.
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publicaţiei, care putea F  consultat timp de 14 zile. 
Decretele publicate aici intrau în vigoare în 15 zile, 
iar legile în 45 de zile de la publicare. Primul exem-
plar al singurei ediţii exclusiv în limba germană 
a apărut la 11 ianuarie 1851. Următoarele ediţii 
au fost mixte (română-germană, sârbă-germană și 
maghiară-germană). În prima parte a publicaţiei 
apăreau de obicei decrete și ordine emise de guver-
nul de la Viena și care priveau această provincie. A 
doua parte cuprindea decretele autorităţilor locale, 
publicaţia având și un index anual de conţinut35. 
Fiind publicaţia oF cială a guvernului Voievodinei 
sârbești și a Banatului Timișan, odată cu dispa-
riţia acestei provincii, cu prilejul reîncorporă-
rii la Ungaria (1860), își încetează apariţia. Prin 
faptul că a apărut în limbile română, maghiară și 
sârbă, această publicaţie a avut un rol în geneza 
presei publicate în aceste limbi în Banat. Chiar 
dacă, odată cu desF inţarea provinciei, publicaţia 
a dispărut și tipograF a de stat cezaro-crăiască din 
Timișoara a pierdut din importanţă, F ind mutată 
în 1868 la Buda și uniF cată cu tipograF a de aici, 
primii pași pentru apariţia ziarelor în celelalte 
limbi ale provinciei fuseseră făcuţi. Prima foaie în 
limba sârbă, „Juzna Pcela”, redactată de Milorad 
Medakovic la tipograF a lui Beichel, a apărut la 
15 octombrie 1851. La 6 iulie 1858 i-a urmat 
publicaţia în limba maghiară „Delejtű”, apărută 
la tipograF a lui Hazay. Prima publicaţie în limba 
română, „Priculiciul”, a apărut la tipograF a diece-
zei Cenad în 1874. 

O nouă etapă în dezvoltarea presei în Banat 
a marcat-o apariţia primelor tipograF i din afara 
Timișoarei. Deși au existat încercări de a obţine 
privilegiul necesar deschiderii unei tipograF i încă 
înainte de mijlocul secolului al XIX-lea, acestea se 
loveau de refuzul autorităţilor, care considerau că 
tipograF ile din Timișoara erau suF ciente pentru 
necesităţile întregii provincii36. 

Primul tipograf stabilit în afara Timișoarei, 
care a primit permisiunea de a deschide o tipo-
graF e la Becicherecul Mare, a fost Franz Paul 
Pleitz. Privilegiul i-a fost acordat deja în 1847, 
dar, datorită evenimentelor revoluţionare, apariţia 
primelor produse tipograF ce s-a amânat pentru 
anul 1850. Calendarul „Deutscher Hauskalender 
für den Bürger–, Geschäfts- und Landmann in der 
Wojewodschaft Serbien und dem Temescher Banat 
auf das Jahr nach der Geburt Christi 1851”, tipărit 
în 1850, s-a bucurat sub denumirea ulterioară de 
„Deutscher Hauskalender” de o apariţie îndelungată 
și o bună răspândire în arealul șvabilor bănăţeni.

35 I. Berkeszi, op. cit., 76.
36 J. Wüst, op. cit., 73.

Primul număr al săptămânalului „Gross-
Becskereker Wochenblatt” a apărut în data de 4 
ianuarie 1851. Preluând modelul ziarelor de limbă 
germană din Viena, Pesta și Timișoara, acesta a fost 
tipărit în format ¼, F ind împărţit în 2 coloane 
egale și având 8 pagini. Până în 1860 tonul său a 
fost antirevoluţionar și neoabsolutist. O perioadă 
îndelungată acesta a publicat doar știri, comunicate 
de presă, scrisori districtuale și ordinele autorităţi-
lor imperiale, la acestea adăugându-se câteva infor-
maţii economice și periodic preţurile cerealelor și 
anunţuri legate de pieţele de animale. Pleitz nu a 
fost doar tipograful și editorul ziarului, ci și redac-
torul acestuia până la moartea sa în anul 1884. Cu 
timpul, publicaţia a înregistrat progrese, atât din 
punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Astfel, 
dacă la început tirajul publicaţiei nu depășea 500 de 
exemplare, ulterior numărul acestora a crescut. De la 
începutul deceniului al șaptelea, „Gross-Becskereker 
Wochenblatt” a devenit mai cuprinzător și includea, 
pe lângă rubricile amintite mai sus, poezii, nuvele 
și scurte știri legate de Becicherecul Mare. Ziarul, 
care publica deseori anunţuri trilingve (în germană, 
sârbă, maghiară), era o publicaţie destinată mai ales 
clasei mijlocii din mediul urban, ceea ce i-a asigurat 
un anumit proF t editorului, iar ziarului o longevi-
tate remarcabilă pentru un săptămânal de interes 
local apărut în provincia bănăţeană37.

A doua tipograF e din provincia bănăţeană a fost 
înF inţată de Johann Kaulitzky în 1848 la Pančevo. 
Aceasta constituia probabil o F lială a tipograF ei lui 
Kaulitzky din Novi Sad. Sub conducerea lui, tipo-
graF a din Pančevo nu a înregistrat progrese vizibile, 
primii pași în această direcţie F ind făcuţi după pre-
luarea tipograF ei de către tipograful pestan Anton 
Siebenhaar38.

Primul număr al ziarului „Temeswarer Zeitung” 
a apărut în 15 ianuarie 1852 la tipograF a de stat 
cezaro-crăiască din Timișoara. Ziarul, care avea vul-
turul bicefal pe frontispiciu, a fost organul oF cial 
al administraţiei din Timișoara până la desF inţarea 
provinciei Voivodina sârbească și Banatul Timișan 
în 1860. Apărea în F ecare zi a săptămânii cu excep-
ţia zilei de luni și avea iniţial un număr de 4–6 
pagini cu 3 coloane pe pagină și un format folio 
mic. Preţul era de 8 guldeni pe an în Timișoara și 
12 guldeni în cazul livrării ziarului prin poștă în 
afara orașului39.
37 F.  Nemet, Istorija štampe u Velikom Bečkereku, Gradska 
narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin”, Istorijski arhiv 
Zrenjanin, Zrenjanin (2007), 23–25.
38 F. Milleker, op. cit., 27.
39 A.  Krischan, Die „Temeswarer Zeitung” als Banater 
Geschichtsquelle (1852–1949), Verlag des Südostdeutschen 
Kulturwerks, München (1969), 18.



367

Primul care a asigurat conducerea ziarului a 
fost un funcţionar al administraţiei provinciale, 
Andreas Flatt. În ceea ce privește forma și conţinu-
tul, „Temeswarer Zeitung” urma modelul ziarului 
„Wiener Zeitung” și a fost primul ziar din Banat 
care a corespuns tuturor cerinţelor moderne ale 
vremii. Atât datorită concepţiei, cât și datorită 
tirajului de 1.100 exemplare, a ajuns în scurt timp 
să F e cel mai popular ziar din Banat. Chiar dacă 
pe termen scurt succesul ziarului „Temeswarer 
Zeitung” a in{ uenţat negativ evoluţia altor ziare 
locale, pe termen mediu și lung a dat un impuls 
necesar dezvoltării moderne a presei bănăţene40. 
Fiind o publicaţie oF cială a guvernului provinciei, 
sediul redacţiei se a{ a în clădirea acestuia (Casa 
Comitatelor) și toate instituţiile și comunele din 
provincie aveau obligaţia să achiziţioneze câte un 
exemplar din F ecare număr41. 

Până în 1860 „Temeswarer Zeitung” avea 
următoarea structură: 

a. Partea oF cială – cuprindea decrete, ordo-
nanţe, dispoziţii ale guvernului local și 
ale instituţiilor subordonate acestuia, 
ale comandamentului militar al provin-
ciei, ale autorităţilor judiciare, F nanciare, 
școlare etc.

b. Partea neoF cială – cuprindea știrile poli-
tice actuale, articole legate de econo-
mie și comerţ, hotărâri ale comunelor 
și ale Camerelor de comerţ, știri despre 
viaţa socială, întâmplări de interes local, 
știri din cele mai importante pieţe ale 
provinciei.

c. Foiletonul – apărea de două ori pe săptă-
mână și conţinea critică teatrală, noutăţi 
în domeniul artelor și al muzicii, precum 
și nuvele sau schiţe de călătorie42.

Odată cu dizolvarea provinciei ca urmare a 
rescriptului împărătesc din 27 decembrie 1860 și 
reîncorporarea acesteia în Ungaria, „Temeswarer 
Zeitung” și-a pierdut caracterul oF cial, F ind 
preluat de către fostul funcţionar al administra-
ţiei Voivodinei sârbești și a Banatului Timișan, 
Karl Hirschfeld. De la începutul anului 1861, 
ziarul a fost imprimat în tipograF a Förk&Co., iar 
de la 1 ianuarie 1862 în tipograF a lui Hazay. Sub 
îndrumarea lui Hirschfeld, conţinutul ziarului, 
care și-a păstrat preţul, dar apărea într-un format 
folio mai mare, s-a rezumat aproape exclusiv la 
publicarea înștiinţărilor oF ciale și a inseratelor. La 
sfârșitul anului 1864, Hirschfeld a vândut ziarul 

40 J. Wüst, op. cit., 105.
41 A. Krischan, op. cit., 19.
42 Ibidem, 18.

negustorului Martin Uhrmann43. Hirschfeld a 
rămas în continuare redactor principal până când 
a fost schimbat cu secretarul Camerei de Comerţ, 
avocatul Michael von Niamessny. Acesta, în cali-
tate de vicepreședinte al partidului deakist, a 
imprimat ziarului o orientare liberală pro-dualistă, 
orientare menţinută și după plecarea sa de la con-
ducerea redacţiei în 30 aprilie 1867. 

Cotidianul „Temeswarer Zeitung”, care încă de 
la apariţia sa a depășit cu mult ziarele apărute până 
atunci în Banat, a continuat să F e cel mai impor-
tant ziar al provinciei, până la încetarea apariţiei 
sale în 1949.

În 1852, Karl Traunfelner, tipograf din Austria 
Inferioară, angajat la tipograF a de stat cezaro-cră-
iască din Timișoara, a solicitat și a obţinut aproba-
rea de a deschide o tipograF e în Lugoj. În cadrul 
acestei tipograF i a fost tipărit începând cu 1853 
ziarul „Lugoser Anzeiger”. Iniţial, acesta a fost un ziar 
apolitic de informaţie, care cuprindea informaţii și 
inserate, orizontul său tematic F ind lărgit ulterior. 
Ziarul avea un număr de 4 pagini și putea F  obţinut 
doar pe baza prenumeraţiei. Datorită numărului 
redus de cititori și a decesului lui Traunfelner, ziarul 
și-a încetat apariţia la 10 decembrie 185344.

Conducerea tipograF ei a fost preluată de către 
Johann Wentzely, care s-a căsătorit cu văduva lui 
Traunfelner și începând cu 5 mai 1858 a editat din 
nou „Lugoser Anzeiger”. Acesta nu constituia însă 
continuarea ziarului apărut în 1853, ci urma să F e, 
conform subtitlului său, un „ziar pentru beletris-
tică, industrie și comerţ”. Publicaţia avea o apa-
riţie săptămânală, un volum de 4–8 pagini și un 
tiraj de aproximativ 300 de exemplare45. În 6 iulie 
1861 publicaţia și-a schimbat numele în „Krassoer 
Zeitung”, oglindind astfel schimbările petrecute la 
nivel administrativ în 1860. Această schimbare nu 
a afectat însă orientarea și răspândirea bună de care 
s-a bucurat la nivel local. Din 1881, odată cu fuzi-
unea comitatelor Caraș și Severin, ziarul a purtat 
titlul de „Krassó-Szörenyer Zeitung” până la înceta-
rea apariţiei sale46.

În 1853, la Timișoara au apărut alte două ziare 
cu o existenţă scurtă. Primul dintre acestea se 
numea „Kundschaftsblatt” și a apărut la tipograF a 
lui Hazay. La 19 februarie 1853, proprietarii tipo-
graF ei au adresat o cerere Consiliului local prin 
care solicitau permisiunea de a deschide un „birou 
de înștiinţare”, care să F e în legătură cu tipograF a 

43 Ibidem, 27.
44 H. Lay, Ein Kapitel Kulturgeschichte aus der Stadt an der 
Temesch, Töging am Inn (1996), 9–10.
45 Ibidem.
46 Ibidem, 11–12.
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lor. Solicitau de asemenea permisiunea de a edita 
un ziar fără conţinut politic, care să cuprindă doar 
anunţuri. Au primit acceptul pentru această iniţi-
ativă, atât ziarul, cât și biroul F ind puse sub supra-
vegherea Comandamentului orașului47. Publicaţia 
și-a încetat apariţia în cursul aceluiași an, fără ca 
vreun exemplar să se păstreze. 

Cel de-al doilea ziar, „Unterhaltungsblätter”, a 
apărut între 2 iulie și 1 octombrie 1853. Redactorul 
acestui ziar, care apărea de două ori pe săptămână 
la tipograF a lui Hazay, era Karl Hirschfeld. Fiecare 
număr avea trei părţi:

a. Prima parte – cuprindea nuvele, convor-
biri, biograF i, impresii de călătorie, frag-
mente de istorie, versuri, povești populare 
și alegorii.

b. Partea a doua – cuprindea scrisori din capi-
tală și orașele mai importante ale regiunii, 
care descriau viaţa economică, socială și 
culturală; tot aici își găseau locul cronici sau 
recenzii despre teatru, muzică, literatură și 
alte arte. 

c. Partea a treia – era reprezentată de știri 
vesele și umoristice.

Suplimentul ziarului se numea „Telegraphie 
aus der Handels- und Gewerbewelt” și apărea în 
F ecare joi. Suplimentul conţinea îndeosebi anun-
ţuri și era distribuit de obicei împreună cu ziarul 
de sâmbătă48. Deși își propunea să corespundă 
cerinţelor unui public divers, și-a încetat apariţia 
în scurt timp datorită lipsei abonaţilor.

Ultima tipograF e fondată în Banat în peri-
oada existenţei Voivodinei sârbești și a Banatului 
Timișan a fost cea de la Vârșeţ. Aceasta a fost 
fondată de Eduard Kirchner, tipograf de origine 
prusacă, care s-a bucurat de sprijinul primarului 
din Vârșeţ, Michael Walz. După obţinerea aprobă-
rii pentru tipărirea unei publicaţii beletristice, la 
31 ianuarie 1857 a apărut primul număr al publi-
caţiei „Werschetzer Gebirgsbote”. Ziarul avea o apa-
riţie săptămânală și cuprindea 8 pagini49. Conform 
cererii adresate guvernului provinciei, ziarul urma 
să cuprindă în paginile sale: un foileton, poezii 
hazlii, indexul nașterilor, căsătoriilor și deceselor 
din Vârșeţ, lista persoanelor străine sosite în Vârșeţ, 
anunţuri oF ciale și private. Știrile de natură poli-
tică urmau să F e evitate50. Ziarul și-a continuat 
apariţia până la sfârșitul celui de-al doilea război 
mondial, F ind una dintre cele mai constante și 
longevive publicaţii periodice din Banat.

47 I. Berkeszi, op. cit., 85.
48 Ibidem, 86..
49 J. Wüst, op. cit., 110
50 F. Milleker, op. cit., 21

În iulie 1861, la tipograF a lui Hazay din 
Timișoara a apărut primul număr al ziarului 
„Grenzbote”. Redactorul acestui ziar, care proF ta 
de liberalizarea presei intervenită după sfârși-
tul perioadei neoabsolutiste, era Richard Gelich, 
fost general de honvezi în timpul revoluţiei de la 
1848–1849. Publicaţia, care apărea de trei ori pe 
săptămână, exprima un punct de vedere patrio-
tic-maghiar, F ind din punct de vedere conceptual 
urmașul ziarului în limba maghiară „Delejtű”. 
După închiderea lucrărilor Dietei, în timpul pro-
vizoratului, autorităţile de la Viena n-au privit cu 
ochi buni articolele din „Grenzbote”, astfel că la 17 
noiembrie 1861 au suspendat ziarul pe o perioadă 
de trei luni, cu această ocazie ziarul încetându-și 
deF nitiv apariţia51. 

Ca urmare a iniţiativei tipograF lor Karl Gustav 
Förk și Ernst Steger, în tipograF a lor a început la 
11 octombrie 1862 publicarea unui ziar care conti-
nua publicaţia „Temeswarer Wochenblatt”, apărută 
la Timișoara între 1840–1849. Noua publica-
ţie, „Temeswarer Wochenblatt für Unterhaltung, 
Handel, Industrie und Gewerbe” apărea de două ori 
pe săptămână în același format ca și Wochenblattul 
vechi și, la fel ca acesta, evita subiectele de natură 
politică. Redactorul ziarului era Karl Gustav Förk. 
Acesta a împărţit conţinutul ziarul în următoarele 
secţiuni:

a. Prima parte – cuprindea știri de diver-
tisment și întâmplări de interes local și 
naţional.

b. Partea a doua – cuprindea știri recente din 
industrie și comerţ.

c. Partea a treia – în această secţiune erau dis-
cutate probleme de actualitate.

d. Partea a patra – aducea știri locale diverse. 
e. Partea a cincea – aici erau tratate subiecte 

de artă și teatru.
f. Partea a șasea – anecdote. 
g. Partea a șaptea – preţuri actuale din pieţe.
h. Partea a opta – rezultatele loteriei.
i. Partea a noua – cotele apelor.
j. Partea a zecea – alte anunţuri52.
În poF da intenţiilor generoase ale editorului, 

la începutul anului 1866, ziarul, care între timp 
apărea doar o dată pe săptămână, a trebuit să își 
înceteze apariţia.

La sfârșitul perioadei neoabsolutiste, în Banat 
existau cinci publicaţii periodice, toate în limba 
germană, având următoarea distribuţie spaţială: 
două ziare în Timișoara și câte unul în Lugoj, 
Becicherecul Mare și Vârșeţ. De altfel, în perioada 

51 I. Berkeszi, op. cit., 86
52 Ibidem, 87
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cuprinsă între apariţia primului ziar din Banat în 
anul 1771 și sfârșitul secolului al XIX-lea, doar în 
Timișoara au apărut un număr de 79 de ziare în 
limba germană. Numărul tipograF ilor din Banat a 
crescut în același interval până la 51, acestea F ind 
răspândite în 18 localităţi53. Graţie acestei dez-
voltări a tipograF ei și a presei bănăţene, începută 
odată cu înF inţarea tipograF ei lui Matthäus Josef 
Heimerl și a editării primului ziar, care a primit un 
impuls esenţial în perioada care a urmat revoluţiei 
de la 1848, în 1867 existau toate premisele nece-
sare dezvoltării spectaculoase pe care a cunoscut-o 
presa de limbă germană din Banat în a doua jumă-
tate a secolului XIX și la începutul secolului XX.

ANFÄNGE UND ENTWICKLUNG DER 
DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE 

AUS DEM BANAT
1771–1867

(Zusammenfassung)

Die erste Zeitung im modernen Sinn des Wortes 
erschien im Herbst des Jahres 1605 und hatte den Titel 
„Relation aller fürnemmen und gedenckwürdigen Historien”. 
Damit begann eine beeindrückende Entwicklung im 
Bereich des Pressewesens. Die bedeutendsten Zentren 
der deutschsprachigen Presse aus dem ungarischen Teil 
des Habsburgerreiches waren: Pest, Ofen, Temeswar und 
Pressburg. 

Mit der Zensur der periodischen Publikationen 
beschäftigte sich im kaiserlichen Banat der Superior 
des Jesuitenordens Ernst Neumann. Als dieser Orden 
aufgelöst wurde, übernahm ein Mitglied des städtischen 
Rates diese Verantwortung. Ab 1789 wurde diese Rolle 
bis 1848 von dem Direktor des piaristischen Gymnasiums 
übernommen aber die Zensur wurde nicht so streng 
wie in andere Teile des Reiches durchgeführt. Nach der 
Revolution von 1848–1849 wurde die Überwachung der 
Presse, zur Zeit des neoabsolutistischen Regimes, von der 
Polizei übernommen. 

Das Privileg zur Erö| nung der ersten Buchdruckerei 
im Banat wurde Matthäus Joseph Heimerl erteilt und am 
18. April 1771 erschien die erste Ausgabe der „Temeswarer 
Nachrichten”, die älteste Zeitung des Banats. Während 
sich diese Zeitung im Wiener Hofkammerarchiv erhalten 
hat, gingen weitere Zeitungen wie z. B.: „Temeswarer 
Zeitung”, „Temeswarer Merkur”, „Temeswarer Wochenblatt” 
oder „Tagsbericht”, die am Ende des XVIII. und im ersten

53 F. Milleker, op. cit., 39

Viertel des XIX.  Jahrhunderts erschienen, verloren. 
Bis zum Erscheinen der periodischen Publikation 
„Temeswarer Wochenblatt” ab 1831, erschienen ab 1828 
noch eine Zeitschrift mit wirtschaftlichem Schwerpunkt, 
„Banater Zeitschrift für Landwirtschaft, Handel, Künste 
und Gewerbe” und zwei m eaterzeitschriften, „Notizen” 
und „  ̂ alia”. Das „Temeswarer Wochenblatt” erschien 
mit einigen Inhalts- und Formveränderungen bis im Juni 
des Jahres 1849 und war somit das erste Presseerzeugniss 
des Banats mit einer längeren Erscheinungsdauer. Am 25 
März 1848 erschien die erste Ausgabe des „Temeswarer 
Wochenblatt”, die die Inschrift „Mit Pressefreiheit” trägt. 
Eine der Zeitungen aus dieser Ausgabe beF ndet sich in der 
Sammlung des Banater Museums aus Temeswar. 

Zum Unterschied zum „Temeswarer Wochenblatt”, 
dass während des weiteren Verlaufs der Revolution 
eine kaisertreue Einstellung hatte, hatten die anderen 
Zeitungen, die während der Revolution in Temeswar 
erschienen, „Tagesanzeiger” und „Der Südungar” eine 
revolutionstreue Einstellung. Im Sommer des Jahres 1849 
musste die Erscheinung jedwelcher Zeitung, während der 
Belagerung Temeswars durch die revolutionäre Armee, 
eingestellt werden. Nach dem Ende der Revolution kannte 
das Pressewesen aus dem Banat eine starke Entwicklung. 
Eines der wichtigsten Faktoren die dazu geführt haben, 
war die Gründung einer Filiale der Wiener Staatsdruckerei. 
Hier erschienen zwei der bedeutendsten Presseerzeugnisse 
der neoabsolutistischen Periode aus dem Banat: das 
„Landes–Gesetz–und Regierungsblatt für die Serbische 
Wojewodschaft und das Temescher Banat” und die bis 1860 
o�  zielle Zeitung des Banats, „Temeswarer Zeitung”, die 
zur bedeutendsten Zeitung des Banats werden sollte. 

Nun erschienen auch die ersten Presseerzeugnisse des 
Banats die nicht in deutscher Sprache verfasst wurden: 
„Juzna pcela” (1851), „Delejtü” (1858) und „Priculiciul” 
(1874). Auch die ersten Buchdruckereien und Zeitungen 
des Banats die ausserhalb Temeswars ershienen, hatten 
ihre Anfänge während der neoabsolutistischen Periode: 
„Gross-Becskereker Wochenblatt” in Grossbetschkerek (ab 
1851), „Lugoser Anzeiger” in Lugosch (ab 1853) und 
„Werschetzer Gebirgsbote” in Werschetz (ab 1857). Zu den 
periodischen Publikationen, die zwischen der Revolution 
von 1848–1849 und der Einführung des dualistischen 
Regimes in 1867 in Temeswar erschienen, zählen noch 
folgende: „Temesvarer Anzeiger”, „Euphrosine”, „Banater 
Courier”, „Banater Telegraph”, „Kundschaftsblatt”, 
„Unterhaltungsblätter” „Grenzbote” und das „Temeswarer 
Wochenblatt”.



ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE – ISTORIE, XIX, 2011

370

Pl. I. Prima pagină a primului număr din „Temeswarer Wochenblatt”, care apare cu inscripţia „Mit Pressefreiheit” (colecţia 
Muzeului Banatului din Timișoara). / First page of the F rst issue of the „Temeswarer Wochenblatt” newspaper, which has 
the inscription „Mit Pressefreiheit” (Banat Museum collection). 
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Pl. II. Prima pagină a primului număr din „Temeswarer Nachrichten”, apărut la 18 aprilie 1771, primul ziar din Banat și 
de pe teritoriul actual al României. / First page of the F rst issue, from 18 April 1771, of the „Temeswarer Nachrichten” 
newspaper. It was the F rst newspaper, that was published in Banat and in present Romania.
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Pl. IV. Prima pagină din primul număr al ziarului „Der Südungar”, 3 octombrie 1848. / First page of the F rst issue of 
the „Der Südungar” newspaper from 3 October 1848.
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