CULTURA ŞI RECLAMA LA ODORHEI
IN ANII INTERBELICI

CORNEL CRACIUN

din acelaşi an : 1692 4 . Graţie dotării lui
industriale - cu accent pe valorificarea
fondului forestier, a societăţilor culturale,
şi, mai ales, a staţiunilor de tratament
vestite peste hotarele ţării - judeţul şi
oraşul său reprezentativ ne vor furniza
o plăcută surpriză în ceea ce, priveşte investiţia de inteligenţă şi de spirit comercial existente aici pe durata anilor interbelici. Panorama oferită cu ocazia: prezentului studiu este menită să vină în imediata completare a cercetărilor deja finalizate pentru Miercurea-Ciuc.
Intenţia
noastră găzduită cu atâta generozitate
de editorii acestei reviste - este aceea de
a reface, pe durata câtorva "episoade",
dimensiunile reale ale melanjului emblematic dintre cultură şi reclamă în Secuimea perioadei interbelice. Conştienţi că
prezentăm lucrurile doar din perspectiva
imaginii româneşti a epocii, facem cuvenita trimitere la cercetările întreprinse
de un ilustru coleg de la institutul de istorie clujean, respectiv - oferim oportunitatea celor interesaţi în descifrarea zonei să ne completeze.
Fructificând izvoarele documentare româneşti este normal ca centrul de greutate, în privinţa situaţiei culturale, să fie
axat pe evoluţia etniei mai sus-menţio
nate. Deşi plasat în prim-plan, vis-a-vis
de situaţia zonală a Secuimii, Odorheiul
face o figură tipică de oraş provincial. Dotat cu instituţiile de învăţământ laic şi
confesional necesare unei reşedinţe de judeţ, cărora li se alătură asociaţii culturale şi de binefacere, societăţi sportive şi
de agrement, oraşul îşi consolidează -

Odorheiul Săcuiesc (Szekely-Udvarhely) semnifică un teritoriu aparte .~n
dezvolarea sud-estului Transilvaniei, fiind - aşa cum informa una dintre marile realizări enciclopedice de dinaintea
primului război mondial - ". .. cel mai
însemnat loc al Săcuilor de la aşezarea
lor în Transilvania" 1. Evoluţ.ia demografică a aşezării nu est~ una deosebit de
spectaculoasă,
înscriindu-se între nişte
parametrii absolut fireşti, aşa încât la interval de 40 de ani suntem departe de a
putea înregistra dublarea potenţialului
uman al oraşului 2. !n ceea ce priveşte
structura etnică, aceasta este în permanenţă favorabilă elementului secuiesc :l cu specificarea existenţei unui raport mult
mai echilibrat faţă de români la finele
deceniului patru al secolului al XX-lea.
Capitală a judeţului cu acelaşi nume,
oraşul adăposteşte câteva monumente istorice de cea mai mare importanţă este suficient, credem, să cităm ruinele
castrului roman descoperite în curtea liceului "Şt. O. Iosif", biserica cu colegiul
reformat clădit de Sigismund Bathory şi
mănăstirea
franciscană toate datând
1 C. Diaconovich, Enciclopedia Română, III,
Sibiu, 1904, p. 442.
2 De la 5476 locuitori cf. recensământului
din 1896 - C. Dioaconovich, O]J· cit., p. 442 la 8440 locuitori în 1936 -- cf. Enciclopedia României, II, Bucureşti, 1938, p. 644.
:J De la aproximativ 5123 de locuitori din
totalul de 5476 (1896) - unde elementul românesc reprezenta doar 1,3 % (71 locuitori) - la
aproximativ 7000 dintr-un total de 8440 (1936)
- unde elementul românesc reprezenta aproximativ 14 % (1101 locuitori). Vezi în acest
sens articolul "Comerţul românesc în Odorheiu' din GAZETA ODORHEIULUI, V, nr. 167/
31 iulie 1935, p. 4.

4

Enciclopedia Homâniei, II, Bucureşti, 1938,

p. 644.
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a fi Gheorghe N. GÂRNEŢIU - proprietarul, vreme de mai mulţi ani, al celui mai important stabiliment tipografic
din oraş 8 . In fine, profesorul Ion STERIOPOL - venit la Odorhei de la Sighişoara în anul1926- este cel care conduce, timp de 14 ani, destinele liceului
"Şt. O. Iosif" şi cel care coordonează
munca organizatorică a Despărţământu
lui local "ASTRA" 9.
Pe nesimţite, ne-am insinuat în spaţiul organizatoric
cultural al oraşului.
Reţeaua
educaţională era dominată de
prestaţia dascălilor de la cele două licee
din oraş : "Şt. O. Iosif" 10 şi romana-catolic 11• Mai exista o excelentă Şcoală de
Arte şi Meserii - condusă de inginerul
George NESTOR - gimnaziul de fete
"Anastasia Şaguna" şi şcolile primare de
fete şi de băieţi. La 2 aprilie 1931 se
pun bazele Federaţiei corpului didactic
din judeţ, organism cu funcţiuni sindica-

in timp - o elită intelectuală, din rândurile căreia se selectează adevărate "personalităţi" care modelează, prin exemplul propriu, o anumită traiectorie intelectuală fundamentală. Aşa cum am stabilit, ne vom referi, prevalent, la rezultatele înregistrate de etnia română. Din
dcest punct de vedere îi putem plasa in categoria amintită- pe următorii : Ion
BANU, Mihai CONSTANTINESCU, Octavian M. DOBROTA, Gheorghe E. GÂRNEŢIU şi Ion STERIOPOL. Dacă observaţi, numele le sunt transcrise în ordine
dlfabetică pe această cale evitând posibilele, dar nu întotdeauna reuşitele, ierarhizări superlativiste. Ion BANU a fost
un cadru de nădejde al colectivului profesoral de la liceul de băieţi "Şt. O. Iosif". Activ pe multiple planuri 3, el se remarcă ca unul dintre catalizatorii investiţiei de inteligenţă românească în Secuime. Avocatul dr. Mihai CONSTANTINESCU îndeplineşte funcţii administrative la cel mai înalt nivel, dar se impune
prin intermediul travaliului depus în calitate de preşedinte al societăţii' corale locale "DOINA" <i. Director al liceului de
băieţi "Şt. O. Iosif" pe durata primilor
trei ani de funcţionare, Octavian M. DOBROTA este un ferment al ziaristi cii româneşti din Secuime 7• Pe o linie de conduită asemănătoare, însă cu mult mai
ataşat de lumea comercială, se dovedeşte

J Institutul de arte grafice "MINERVA".
In plus, el a funcţionat ca responsabil al publicaţiilor SECl'IMEA (1931-19:35) şi continuarea
aeesteia, respectiv seria a doua din GAZETA
ODOIUIEIULUI (1935-1940) ; a fost preşedinte
al Societăţii Vânătorilor in 1938 ; secretar judeţean al F.R.N. re~ortul industrie şi comerţ (1939-1940) ; director al Cooperativei de
consum .,FuHcţionarnl public' (1940), fiind distins cu "Meritul Industrial şi Comercial' el. 1,
in anul 1940'J Preşedinte al
Despărţământului ASTRA
Odorhei (1935-1940) : primar în 1936 şi 1937 ;
membru al Oficiului judeţean de turism (1935) ;
consilier orăşenesc in mai multe rânduri începând cu anul 1932; membru in comitetul
FOR (19:1J) ; preşedinte al LAR (1935) ; regizor al spectacolelor puse în scena de elevii liceu;ui de băieţi "Şt. o. Iosif" şi poet (volumul
de versuri Credinţe ucise, Sighişoara, Editura Miron Neagu, 1940. Pentru meritele sale
deosebite a fost decorat cu "Crucea comemorativă" şi medalia "Victoria" in anul 1933.
Il' Octal:ian M. Dobrotă director aici intre 6 noiembrie 1923 ş! octombrie 1926 ; Ion
Steriopol - director Intre octombrie 1926 şi
1940 ; Ion 13anu ; R. Tramsch (profesor de muzica) ; Eber~ Andrei ; Ion Mureşan ; Aurel Nanu, Dumitru Stan (profesor de muzică) ; 1. Strutinsky (profesor de desen) ; Hacic Panichian
(profesor de muzică) ; I Creangă şi Gheorghe
C. Radu.
11 Szlăvik Francisc - director al liceului
până la decesul său din anul 1931 ; Bir6 Ludovic director între februarie 1932 si decembrie 1935. când demisionează ; Kiss · (profesor de muzică) şi J6sza Ioan (profesor de limba română autor al numeroaselor traduceri din
literatura maghiară ce apar in presa românea~că a epocii).

5 Cf. datelor extrase din presa epocii. Ion
BANU a fost preşedinte al Ligii Anti Revizioniste (LAR) locale : membru în comitetul Şcolii
de ucenici (1935) ; preşedintele Asociaţiei profesorilor din judeţ şi al Federaţiei corpului
didactice (1931) ; conferenţiar cu prilejul seriilor de acţiuni culturale organizate de DesP.ăr
ţământul ASTRA Odorhei.
li Pe durata anilor 1929-1940. A mai fost
primar în anul 1933 ; p1·efect în 1937 ; secretar
al Despărţământului ASTRA Odorhei din 1925 ;
membru in comitetul Frăţiei Ortodoxe Române
(FOR) în 1933; redactor al gazetei POŞTA
(1926) ; regizor al unor spectacole de dilet•.-mţi
şi conferenţiar cu prilejul seriilor de acţiuni
culturale organizate de Despărţământul ASTRA
Odor hei.
7 Redactor al gazetei HARGHITA (1925) şi
la GLAS ROMANESC din regiunea secuizat<i
(1935) ; preşedinte de onoare al Cercului Tinerimii Române din Odorhei (1934) ; secretar al
LAR (1935) ; membru în comitetul Şcolii de
ucenici (1935) ; consilier orăşenesc in mai multe
rânduri - începând cu anul 1932; membru al
Oficiului judeţean de turism (1935) ; preşedinte
al Camerei de Muncă din Odorhei (1940) şi secretar al F-H N. local (1940).
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o Reuniune de Cântări înfiinţată în anul
1875. Corul respectivei instituţii se bucura de un binemeritat prestigiu 18 şi era
completat de o veritabilă Societate Filarmonică. Graţie
acestei stări de lucruri,
putem înregistra prestaţiile unor compozitori secui din Odorhei 19. Lor li se ală
tură stagiunile periodice ale unor trupe
de operetă din Tg. Mureş şi acompaniamentul muzical din marile localuri ale

le aflat sub dirijarea profesorului Ion
BANU.
De o mare importanţă a fost construirea - în data de 6 decembrie 1925 12 a Despărţământului local "ASTRA", sub
preşedinţia
protopopului greco-catolic
Ioan LASLO-LAURIANUL. Prin seriile
de conferinţe organizate în comun cu liceul de băieţi "Şt. O. Iosif", prin eforturile de diversificare a ofertei intelectuale
şi recreative făcute românilor din oraş tl,
prin interesul arătat mediului rural14.
Despărţământul
Odorhei al "ASTRE!"
şi-a justificat sprijinul constant primit în
anii interbelici.
Societatea de lectură a elevilor liceului "Şt. O. Iosif" 15 a încercat să cultive
talentele autentice autohtone şi să le dirijeze spre revistele de cultură româneşti
ale localităţii 16 . Efortul organizatoric era
menit, într-o mare parte, să contrabalanseze activitatea desfăşurată de către ,,Clubul de lectU1·ă al burghezilor" - reorganizat în decembrie 1925 de profesorul şi
deputatul SOLYMOSSY Andrei 17, respectiv propaganda
culturală din deceniul
patru a revistei "Szekelyseg".
In sectorul muzical, tradiţia organizatorică era de partea secuilor ce deţineau

oraşului.

In mediul românesc, pe primul plan
se situa societatea corală "DOINA" creată în anul 1929, dar a cărei evoluţie
a fost suficient de sinuoasă. Activizată pe durata anilor 1931-1934 - graţie
muncii depuse de către preşedintele ei,
av. Mihai CONSTANTINESCU, şi de dirijorul Dumitru STAN, societatea intră
într-un con de umbră în anii 1934-1937,
pentru a reveni spectaculos - odată cu
numirea învălătorului Ştefan STANCIU,
la pupitrul ei, din octombrie 1937. Adevărat portdrapel al acţiunii muzicale româneşti interbelice,
eforturile societăţii
corale "DOINA" sunt secondate prin travaliul muzicii militare a Regimentului 6
Jandarmi Odorhei. Creată în toamna anului 1930 şi intrată pe scena publică din
primăvara lui 1931, fanfara se impune
atât pe plan local - prin concertele numeroase şi acompaniamentul asigurat majorităţii festivităţilor locale, cât şi în
judeţ prin turneele şi sezoanele de
vară petrecute în marile staţiuni balneoclimaterice din Secuime.
Instituţiile de învăţământ îşi creează,
firesc, propriile lor ansambluri corale o notă suplimentară se cuvine formaţiei
liceului de băieţi ,,Şt. O. Iosif" 2°. Lor li
se alătură, într-o emulaţie benefică, formaţiile muzicale ale bisericii ortodoxe, ale
Şcolii de Arte şi Meserii şi a Cercului

12
Cf. HARGHITA. I, nr. 36/13 decembrie
1925, p. 2.
.
.
1:1 Invitarea unor personalităţi de talia lui
Vasile Goldiş (24 octombrie 1925), Dimitrie Gusti (15 iunie 1933) şi Virgil Madgearu (3 septembrie 1934) ; amenajarea terenului de tenis
din parcul oraşului - in colaborare cu Centrul
de im.trucţie al Regimentului 6 Jandarmi Odorhei (iulie 1936) şi seria de spectacole organi2!ate pentru susţinerea efortului de edificare a
catedralei ortodoxe din oraş - sfinţită la data
de 24 septembrie 1939.
11 Organizarea unor spectacole şi cicluri de
conferinţe, respectiv constituirea unor şcoli ţă
răneşti aşa cum a fost cea creată la 28 ianuarie 1935 în localitatea 1. G. Duca (Cristur)
pentru satele româneşti Vidacut, Săcel şi Feleag. Celor 25 de elevi ai respectivei şcoli le
erau predate o serie de materii interesante,
precum : edi.ICaţJe religioasă ~i limba română
(I. Salanţiu) ; istorie naţională şi limba română (G. Şerban-Comilă) ; medicina veterinară (dr.
Szilassy Eug~n) ; igiena (dr. Farkaş Al.), cf.
GLAS ROM"lNESC din regiunea secuizată, IV,
nr. 152/16 februarie 1935, p. 4.
15 CondU5ă pe durata deceniului patru de
cătr~. profesorii Ion Banu şi Gheorghe C. Radu.
•1> GANDURI
şi GAND NOU ambele
apărute pe durata anului 19:l5.
17 Cf. HARGHITA. I, nr. 35 6 decembrie
1925, P· 5.

~~'

Cu ocazia concursului corurilor ungude la Tg. Mureş, din 6-8 septembrie 1925,
corul secuiesc din Odorhei a ocupat locul doi
dintr-un număr de 31 formaţii muzicale participante, ibidcm~.nr. 23/13 septembrie, 1925. p. 2.
19 Marşul nnarghita" compus de dr. V. Peltzer (1925) ; feeria "Prinţesa" de C. Revay !il
A. Tomcsa : concertul compozitorilor locali din
2li iulie 193:, unde evoluează - alături de I.
Mihăescu V. Peltzer· şi I. Pilecki .
2u Dirijalil pe durata deceniului patru de
către I. Mih[lescu, n. Trausch. Hacic Panichian
- dupa ce în anii '20 s-a aflat sub bagheta
lui Ion Mureşan.
reşti
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Tineretului Român ASTRA. Din

această

•

perspectivă şcolară, trebuie să înregistrăm
o veritabilă echivalenţă a mediului secu-

iesc.
Mult mai tânără decât concitadinele
ei secuieşti "Harghita" şi CSM, asociaţia
sportivă românească "ASTRA" Odor hei 21
caută să se diversifice rapid pentru a
deveni un concurent de temut pe plan
local.
Pentru ocuparea utilă a timpului liber sunt extrem de indicate cele două societăţi de pescuit din oraş, Societatea Vânătorilor şi organizaţiile de turism 22 .
Capitalul după-amiezilor şi al serilor,
al zilelor de sărbătoare şi al sfârşiturilor
de stăptămână, este disputat cu ardoare
de către organele culturale, asociaţiile de
binefacere, de presă şi cinema, de trupele şi soliştii aflaţi în turnee, de asociaţiile operative şi de turism. In cele ce
urmează vom zăbovi puţin asupra ofertei societăţilor de binefacere.
Pe linia clasică de evoluţie se phsează organismele feminine : Societatea Femeilor Ortodoxe Române ~: 1 , Societatea
Femeilor Unitariene ~" şi Societatea "Crucea Roşie" - filiala Odorhei 2". O figură
aparte fac asociaţiile cu rol caritabil : una pentru profilaxia tuberculozei 26 şi o
alta pentru protecţia animalelor 2' (ecologie "avant la lettre" !). Prin intermediul
acţiunilor patronate serate artistice,
baluri, conlucrări cu ocazia sărbătorilor
religioase sau oficiale - respectivele organisme s-au implicat în viaţa culturalartistică a aşezării, sporindu-i cota de interes şi reuşind o prestaţie reparatorie la
nivel social de necontestat.

•

•

Ceea ce te frapează de la bun început
când parcurgi suita manifestărilor muzicale găzduite de sălile de spectacole din
Odorhei - liceul de băieţi "Şt. O. Iosif",
colegiul reformat, cafeneaua "Bucureşti"
sau cinematograful ROY AL - este lipsa
cvasitotalâ a comentariului la adresa programului prezentat. Fie că este vorba despre eforturile artiştilor locali, fie că sunt
amintite ansambluri sau apariţii individuale din exteriorul localităţii, rezultatul
este acelaşi ~ anunţul insistent al manifestării şi lipsa unei
recenzii a acesteia.
Pentru a sublinia cele asertate, am luat
trei exemple semnificative.
Aşa cum am enunţat în prologul studiului nostru, societatea corală locală
"DOINA" a fost cel mai activ ansamblu
muzical român interbelic din Odorhei. In
ciuda numeroaselor prezenţe scenice ce au jalonat anii deceniului patru 28 abia am putut desprinde un comentariu
extrem de firav, datorat prestaţie~ din
data de 18 decembrie 1931. Semnatarul
anonim (firesc!) al recenziei se aventura
să afirme " ... pricepătorii spun, că nici corurile locale ale minoritarilor n-au produs, ca artă, atâta cât prezintă "Doina" 29.
De vreme ce referirile elogioase au ca
termen de comparaţie existenţa unor ansambluri mult mai vechi ca durată şi,
evident, mai omogene, nu putem decât să
fim extrem de satisfăcuţi ... În aranjameniul Societăţii Femeilor Unitariene se
prezintă, în zilele de 3, 7 şi 9 decembrie
1932, feeria muzicală în 3 acte intitulată "Prinţesa". Realizată de un trio de
autori locali - G. Revay, Al. Tomcsa şi
S. Halmegyi - lucrarea pare a se bucura de un succes binemeritat (vezi reluarea ei în 3 spectacole succesive), lucru ce
nu reiese din comentariul ce-i este rezer\'Ut "recenzia având mai multe tangenţe
cu ... istoria artei :Jo ! ... Dintre numeroasele orchestre ce ţin capul de afiş la ma-

2\ Debutul ei r.ompetiţional se produce la
24 martie 1935, cu ocazia meciului de fotbal
de la Sighişoara organizat de gruparea românească locală "Aquila', încheiat cu scorul de
1-1, cf. GLAS ROMÂNESC din regiunea s~··
cuizată, IV, nr. 156/30 martie HJ35, p. 2.
~~ Societăţile "ASTRA' (octombrie 1936) şi
,,Păstrăvul" (mai 1938) ; Societatea Vânătorilor :
Societatea turistică a clubului .,Harghita" şi
Jficiul judeţean de turism (creat la 17 iulie
1835).
~:J Condusă pe ci ura ta deceniului patru de
doamnele Eugenia dr. Iliescu şi Ecaterina Băr
bat.
~!-1 Condusă de doamna Elena Ebert.
25 Condusă de doamna lda Andreiaş.
lG Condm.ă de doamna A. Bilciurescu.
'1.7 Condusă de doamna profewară Maria
Steriopol.

lG Concerte în datele de 22 martie 1931, 31
martie 1931. 2 aprilie 1931, 21 iunie 1931, 18
de~embrie 1!J:ll. 17 ianuarie 1932, 5 aprilie 1933,
Jt~' iunie 1930 şi ~ decembrie 19311.
:!'J SEClJIMEA, I, nr- 41/Crăciun 1931, p. 5.
•.\! ... In
prima pauză s~au tras la sorţi 20
ele tablouri ale harnicului şi talentatului pictor Vass Albert, care, în paranteză fie spus,
pregăteşte o serie de reproducţiuni după ta-
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rile localuri din oraş, pe durata deceniului patru, doar una singură are parte de
o prezentaţie la nivelul de reclamă corespunzător :
ansamblul de salon şi jazz
Sentkiralyi ALADAR care funcţionează la
cafeneaua "Bucureşti" 31.
In ciuda dimensiunilor reduse, Odorheiul este un oraş ce se poate lăuda cu
propriii lui compozitori. L-am menţionat
deja pe G. Revay, autorul feeriei muzicale "Prinţesa". Lui i se alătură profesorii
de muzică I. Mihăiescu şi J. Pilecki, respectiv dr-ul V. Peltzer - cel ce a compus în anul 1925 marşul "Harghita". Fapt
semnificativ, ultimii trei compozitori s-au
reunit cu ocazia concertului din 26 iulie
1935, ocazionat de strângerea fondurilor
necesare zidirii biser~cii greco-catolice din

despre Nicolae Hevessy 35 sau compania
Gaspar 36, produsele oferite spre consum
erau extrem de asemănătoare şi de o calitate scăzută - lucru revelator pentru
nivelul de apreciere al publicului spectator. Pe o linie asemănătoare de conduită evoluau şi ansamblurile locale 3 i de unde putem concluziona asupra "uşu
rinţei" de compunere a repertoriului, atât
în cazul stagiunilor, cât şi a producţiilor
ocazionale. In atari condiţii, se poate pune
o întrebare firească : au existat şi spectacole de excepţie ? s-au produs şi artişti
ori ansambluri de renume ? Cu regret,
brie), "Bal la Savoy" (18 septembrie) ; martie
1935- operetele: nAventuri la 'Napoli" (11 martie), _"Inima de mamă" {12 martie), "Iubeşte-mă
drăguţă" (13 martie), "Floarea sălbatică" şi "0

oraş 32 .

noapte veselă" (17 martie). "Fata Necunoscută"
(18 martie), "Să ne iubim unii pe alţii" (19 martie); septembrie 1935 - operetele : "Vioreaua
din Montmartre" (12 septembrie), ,.Trei bălăuri"
(13 septebrie), "Viki" (14 septembrie), "Eu şi
fra~ele meu' şi "Cine îndrăzneşte, câştigă" (1
septembrie) ; 27 martie - 3 aprilie 19-10 cu un
program format din operetele: "Cânth Volga",
"Serenada de pustă", "Al cui copil sunt eu",
"Dro~arul" şi "Contesa Mariţa'.
:;5 Stagiuni în iunie 1931 operetele : "Lampa ldz (19 iunie), "Victoria" (20 iunie), ,.Kirdlpne r6zsdja" (21 iunie), "Pillango fohalilnagy"
(2fi iunie), "Evreul rătăcitor' (27 iunie), "Barul
minune" (28 iunie) ; aprilie 1932 - operetele :
"Calul Alb" (14 aprilie), "Mireasa din Torock6"
(15 aprilie), "'Irandafirul din Haway" (16 aprilie), "Ce minte vioaie (17 aprilie) ; septembrie
1937 - operetele : "Iubire trecătoare" (18 septembrie), "Cad frunzele" (19 septembrie), "Femeia romantică' (21 septembrie).
:16 Stagiune în septembrie-octombrie 1925,
cu operetele : "Cele trei graţii" (18 septembrie),
"Rafinată e fata" (19-20 septembrie), "Madam
de Bisson" (21 septembrie), "A cui iubită sunt
eu !" (25 septembrie), "Slovacul cârpaciu" (26
septembrie), ,.Regina nopţii" şi ,,Ciobanul" (27
septembrie), "Căpitanul cdntăreţ" (28 septembrie), "Elssler Fanny" (2 octombrie), "Drotarul"
(3 02tombrie), "Ciohănaşul' şi "Notarul din Peleske" (4 octombrie), "Gul baba" (6 octombrie),
"Postas Katiucza" (8 octombrie). Vedeta ansamblului a fost artista Gaal Piri, secondată de
Lazar Hilda.
Jl Reuniunea secuiască de cântări din localitate prezintă spectacole cu operetele : "Copiii schimbaţi" (26 decembrie 1925), "Ripp van
Winkle" (sfârşitul lunii ianuarie 1926), ,.Zboară
rândunica mea" (22 octombrie 1931)· "Contesa
.'Hariţa" (2f! şi 31 martie HJ32) ; Societatea mulicală a unilarienilor joacă în zilele de 3, 7
şi 9 decembrie 1932 feeria muzicală "Prinţesa",
iar ansamblul elevelor gimnaziului "Anastasia
~aguna" pune în scenă la 17 iunie 1939 feeria muzicală "Fetiţa Orfană", compusă de
profesorul Nicolae Oancea din Sibiu.

Alături

de cei deja citaţi există şi
alţi oameni de muzică de cea mai bună
calitate. Este vorba, în primul rând, despre dirijorii unor societăţi corale prestigioase- aşa cum au fost : Dumitru STAN
şi Ştefan STANCIU la "DOINA", Ion
MIHAESCU şi Rudolph TRAUSCH la liceul de băieţi "Şt. O. Iosif", KISS la Societatea Secuiască. Urmează un conducă
tor constant al ansamblului muzical al
Regimentului 6 Jandarmi Odorhei - lt.
Petre RADULESCU, căruia îi pot fi asociaţi doi organizatori cu rosturi fundamentale în evoluţia domeniului liric local: avocatul Mihai CONSTANTINESCU,
preşedintele societăţii corale "DOINA", şi
dr. VOSZKA Ştefan - omologul său de
la Societatea Filarmonică şi Reuniunea
Secuiască de Cântări.
Un loc aparte în peisajul muzical anual local 'îl acopereau trupele de operete
maghiare. Fie că era vorba despre dr.
Iuliu Ferenczy 3:!, de Kalman Battyan :14.,
blourile nemuritorului N. Grigorescu", ibidem,
Il, nr. 83/9 decembrie 1932, p. 2.
Jl Ibidem, lV, nr. 119/2G februal'ie
193'1,
P· 4.
:ll GAZETA ODOHHEit:LUI, V. nr. 1G731
iulie 1935, p. 1.
JJ Prezent pe scena locală in octombrie
1932 ; mai 1933 : octombrie 1933 ; mm·tie 193·1
- operetele: "Poftiţi intraţi" (14 martie), "Cirw
e tata ?" şi "Fereastra deschisă" (16 martie), "Csipetkc' (li martie), "Un sărut şi altceva nimic"
1 18 martie). "Tinereţea" (19 martie). Vedeta an;amblului este artista Băske Pinter.
34 Stagiuni în septembrie 1934 opereLele: "Crinul galben" (15 septembrie), "Fereas-rra deschisă" şi "Dună1·ea albastră" (16 septem-
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serveşte - lucru ce reiese şi din punerile
in scenă ale unor spectacole jucate de elevi. Fără a ambiţiona prea mult, el regizează piese de bună factură 41 ce sunt
prezentate cu ocazia sărbătorilor naţiona
le de peste an. Alături de colegul său
Ion BANU.. care coordona evoluţia Societăţii de lectură a elevilor
liceului
"Şt. O. Iosif", Ion STERIOPOL dinamizează tânăra mişcare culturală a oraşu
lui printr-un model de conduită profe-

trebuie să constatăm faptul că Odorheiul
a fost ocolit de marile turnee, a fost neglijat de soliştii de evidentă calitate. Unicele excepţii - pe care le semnalăm doar
ca simple anunţuri neconfirmate de recenzii ulterioare - le aparţin baritonului Hieronim de Casteloni de la Opera
Română din Bucureşti 38 şi tenorului Adrian Cârţiu, care, după ce concertează în
Praid şi Sovata în anul 1935, este prezent
şi pe scena din Odorhei pe 2 februarie
1940 39 • Marile oferte ale genului rămân
aici, pe durata deceniilor interbelice, cele
ale trupelor de operetă maghiare şi ale
orchestrelor de salon din marile localuri - ce au şi ele aceiaşi provenienţă.
In rest, oricât de meritorie, doar prestaţia ansamblurilor locale. Nu lipsecrte entuziasmul, dar este el suficient ?

•

•

sională ireproşabilă.
Celor mai mulţi

le va veni e:xtrem de
dificil să înţeleagă de ce a fost ocolit
Odorheiul de către marile turnee de propagandă culturală. Fiindcă, cu o unică
excepţie detectată în toamna anului 1935
- atunci când un colectiv de artişti de
la Teatrele Naţionale din Craiova şi Iaşi
prezintă aici spectacolele cu "Barbu Lău
taru(( de Alecsandri şi comedia în 3 acte

•

"Pe cine nu-l

laşi să moară,

nu te

lasă

să trăieşti" 42 -

ofertele serioase lipsesc
de pe piaţa culturală locală. Sunt prezenţi
însă artişti din Bucureşti, care folosesc
prilejul spre a juca piese de valoare îndoielnică. Aşa este situaţia actriţei Nataliţa Pavelescu care apare în două spectacole la Odorhe~ pe parcursul anului
1935 : "Nu-mi înşel bărbatul" (8 februarie" şi "Satirul" (7 noiembrie). Al doilea
sejur dă prilejul unor luări de poziţie
complet divergente : pe de o parte un
serios protest la adresa aceste• piese imorale de varieteu 4il, pe de alta la o "fili-

Mişcarea teatrală la Odorhei este concentrată, în egală măsură, pe efortul diletanţilor din localitate. Fie că se referă
la seratele organizate de asociaţiile cu di-

verse profile din oraş '• 0, fie la serbările
- realiza te, de regulă, prin acconstant benefică a conducerii liceului de băieţi "Şt. O. Iosif" - investiţia intelectuală presupusă nu conduce la
rezultate spectaculoase. Chiar şi în cazul
unor piese de repertoriu - cum sunt "0
şcolare
ţiunea

noapte

furtunoasă" şi

"Scrisoarea pierdu-

de I. L. Caragiale ; "Fântâna Blanduziei" de V. Alecsandri ; "Vicleniile lui
Scapin" şi "Doctor fără voie" de Moliere, ori "Femeia îndărătnică" de Shakespeare - acţiunea scenică este departe de
a convinge spectatorii.
In ciuda situaţiei expuse, se cuvine
să menţionăm
activitatea unuia dintre
intelectualii de frunte ai oraşului. Ion
STERIOPOL, pE!rsonalitate cu multiple
preocupări culturale, este profund ataşat
de instituţia de învăţământ pe care o de-

tă((

41 "Făt-Frumos" de Horia Furtună (10 mai
1932), ,.Romanţioşii" de Edmond Rostand (1 decembrie 1932), "Vicleniile lui Scapin" de Moliere (10 mai 1933), uFântâna Blanduziei" de
v. Alecsandri (1 decembrie 1933), "Doctor fără
voie" de Moliere (10 mai 1936) şi .,Femeia îndărătnică" de William Shakespeare (1 decembrie 1937).
42 Prezentate in data de 17 septembrie, cf.
anunţ înserat în GAZETA ODORHEIULUl, V,
nr. 172/15 septembrie 1935, p. 4.
4~ Vezi articolul .,In atenţiunea Ministerului Artelor", Ibidem, nr. 178/14 noiembrie 1935,
p. 1 ; ,.In oraşul Odorheiu se repetă venirea tot
mai des a unor pretinşi artişti cu traista pe
băţ, care in loc să ridice prestigiul românesc
in faţa străinilor, mai mult il cobor. Astfel a fost
cazul cu .,adorabila" Nata!iţa Pavelescu, care
a jucat in Odorheiu piesa imorală de varieteu
,.Satirul". Acţiunea piesei se invârteşte in jurul
unei nopţi de nuntă, când mirele devenit impotent, mireasa devine isterică. Rugăm ministerul artelor să ia cuvenite măsuri in conse-

:JH Spectacol anunţat pe data de 10 februarie 1936, ci. GAZETA ODORHEIULUI, VI,
nr. 187/9 februarie 1936, p. 4.
39 Ibidem, X, nr. 295/30 ianuarie 1940.
40 Reuniunea sportivă "Harghita" prezintă
piesa uOmul prost" de Szenes Bela (12 decembrie 1925), Reuniunea secuiască de cântări piesa "Drotostot" (4 aprilie 1931) şi "Contesa
Dansatoarc" (19 aprilie 1934).

cinţă".
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pică" împotriva
publicului local care a
lipsit "tocmai de la o frumoasă reprezentaţie de teatru" 4". Distanţa între protecţia moravurilor publice şi lipsa unor prestatii ce ar putea servi drept termen de
comparaţie
reliefează, extrem de elocvent, mentalul provincial.
Dinamicul Pepe Georgescu pare a fi
şi aici o figură binecunoscut. Asta nu-l
scuteşte însă de un comentariu tăios, ocazionat de spectacolul cu comedioara "Concediu de vară" - din data de 12 iunie
1931 : " ... Păcat că d-nul Pepe Georgescu
se prezintă la noi întotdeauna cu piese cu
subiect uşor, cari plac, dar nu au clarul
să vibreze mai profund sentimentele" 45.
O altă sursă de înscenări teatrale este
de regăsit în stagiunile trupelor maghiare,
care nu se limitează numai la genul operetei. Evident că nivelul producţiilor nu-·1
depăşeşte cu mult pe cel al mişcării teatrale locale.
*

•

prin aceasta gustul pentru genul grafic
pe care-I profesează cu predilecţie. Este
secondat - absolut întâmplător - de un
ziarist bucureştean : C. Nicolceanu, care
expune caricaturi ce surprind "tipuri" caracteristice din Capitală şi din Odorhei
-în 7 septembrie 1933 4. 7•
Un grup de profesori din localitate încearcă, pe durata deceniului patru, să se
impună opiniei publice prin manifestări
anuale 48. Cu excepţia pictorului I. STRUTJNSKY - care funcţionează ca profesor de desen la liceul de băieţi "Şt. O.
Iosif" - ceilalţi trei membri ai grupului expoziţional sunt diletanţi. Cel mai
consecvent în susţinerea efortului plastic
se dovedeşte a· fi Adrian MARGINEAN,
nimeni altul decât revizorul şcolar judeţean ! El este
întovărăşit de doamna
A. FOSTOS, o acuarelistă onorabilă, şi de
pictorul A. HASSZEGI.
Şi celelalte prezenţe pe simezele 0dorheiului interbelic se datorează unor
probabili diletanţi. Aşa este cazul pictorului DADA Y - profesor la şcoala normală din Cristur ce expune la jumă
tatea lunii iunie 1925 în localul prefecturii 49 , al lui V ASS Albert ce oferă 20
de tablouri ce sunt trase la sorţi în prima pauză a reprezentării feeriei muzicale
"Prinţesa" din 3 decembrie 1932 50, al
lui DEZSO Nicolae, în prima jumătate
a lunii decembrie 1936, şi al lui BAKOCZY J., profesor pensionat, care este prezentat alături de Adrian MARGINEAN în
iunie 1939, la manifestarea găzduită de
şcoala primară de fete din Odorhei 5 1.

•

Viaţa plastică din Odorheiul interbedominată, cum era şi firesc, de
prestaţiile artiştilor maghiari. Fie că este

lic este

vorba despre expoziţii colective ori individuale, numele cele mai des vehiculate sunt ale unor plasticieni din zonă.
ln primul rând, trebuie să-1 evidenţiem
pe Alexandru TOMCSA - scriitor şi caricaturist de talent. El încearcă să· oficializeze o manifestare plastică personală
in primăvara fiecărui an 16, deschizând
41
" ... 7 noiembrie trupa Nataliţa Pavelescu
în Odorheiu cu "Satirul"· In faţa unei săli
arhi...goale, deşi jocul actorilor n-a lăsat nimica de dorit... Publicul odorheian, desiluzionat de atâta batjocură ce ne aranjează atâtea trupe româneşti, a lipsit tocmai dela o frumoasă reprezentaţie de teatru. Deci nevinovata trupă Pavelescu a tras scurta din cauza
altor mizerabili, cari işi bat joc de arta românească cu tot felul de fleacuri şi reclamă nepermisă. Hegretăm că astfel de "trupe~ fac imposibil traiul, dar şi propaganda culturală ce
rezultă din reprezentaţiile unor actori devotaţi şi cu chemare', în GLAS ROMÂNESC din
regiunea secuizcttă, V, nr. 172/16 noiembrie 1935,
P· 6.
4
~ SECU IMEA, I, nr. 17/19 iunie 1931, p. 2.
.J6 Cu ocazia conferinţei şi a expoziţiei din
~ala cinematografului ROY AL (20 nt<utie 1931)
este prezentat drept "cunoscutul scriitor şi ca.ricaturist" ; un an mai târziu (27 mai 1932) el
este considerat drept "singurul caricaturist ardelean (?), talentu-i de conferenţiar unindu-se

perfect cu darul desenului. încântat, in această direcţie, el este unic in România (?)"- cf.
SECUIMEA, II, nr. 62/21 mai 1932, p. 4 ; în 30
mai 1936 in localul de lângă administraţia Financiară" ... "Publicul odorheian este deci căl
duros invitat să viziteze această expoziţie, căci
de pierdut nu va avea nimic ce pierde, ci din
eontră, va câştiga satisfacţie şi mulţumire" ibidem, VI, nr. 198/31 mai 1936, p. 2.
47 Ibidem, III, nr. 105/2 septembrie 1933,
P· 1.
48 In formulă de patru ei expun in 4 iunie
1933 şi 10 iunie 1934 - de regulă câte două
săptămâni : Adrian Mărginean apare pe simeze
şi în iunie 1939, alături de profesorul pensionat Bakoczy .
49 Cf. HARGHITA, 1, nr. 10/14 iunie 1925,
p. 4.
00 Cf. SECUIMEA, II, nr. B3/9 decembrie
1932. P· 2.
51 Cf. GAZETA ODORHEIULUI, IX, nr.
280/30 iunie 1939, p. 4.
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lui Gheorghe N. GARNEŢIU, responsabil la "Secuimea", şi la seria a doua din
.,Gazeta Odorheiului" ; Octavian M. DOBROTA, redactor la ,,Glas Românesc din
regiunea secuizată" şi "Harghita" ; Radu
CHIROVICI şi George TRANDAFIRESCU, redactori ai revistei "Gând Nou". Din
perspectiva tipografică, domeniul de referinţă este controlat cu autoritate de că
tre Institutul de arte grafice "MINERVA"
-_al cărui proprietar este Gheorghe N.
GARNEŢIU. Cu singura excepţie a ziarului ,)Harghita" - care apare sub auspiciile Tipografiei S. A. Odorhei - toate
celelalte periodice sunt produse in stabilimentul anterior menţionat.

O poziţie aparte este rezervată unui
alt talent multilateral local. I. MIHAIESCU, cu care ne-am întâlnit deja în calitatea lui de compozitor şi dirijor, este
profesor la Şcoala de Arte şi Meserii ;;;i...
sculptor. In această postură, el este autorul plăcii de bronz cu efigia lui Carol
al II-lea plasată - la finele anului 1933
- în faţa cazarmei "Cloşca" din localitate 52 şi a bustului lui Carol al II-lea
instalat, în august 1934, în sala de şedin
ţe a prefecturii judeţului 53.
La capitolul monumentelor importante
vernisate pe durata anilor interbelici,
trebuie să atragem atenţia asupra a două
evenimente : primul dintre ele este ocazionat de serbarea Sfântului Emeric, patronul liceului romana-catolic din Odorhei, când este vernisată statuia episcopului Carol Gustav Majlath 54, cel de-al doilea îl are ca "erou" pe regele Ferdinand
I - al cărui bust este dezvelit în piaţa
din centrul oraşului la 9 decembrie
1934 55 .

•
•

In finalul capitolului culturaL din prezentul studiu ne-am luat permisiunea să
insistăm asupra
programului de conferinţe şi a spectacolelor cinematografice,
din considerentul posibilităţii completării
imaginii de ansamblu pe care ne-o intermediază cele două tipuri de produse culturale.
Marea majoritate a ciclurilor conferenţiate s-au datorat conlucrării dintre
Despărţământul Odorhei al "ASTRE!" şi
liceul de băieţi "Şt. O. Iosif". Dacă suntem dispuşi să acceptăm explicaţia următoare, lucrurile vor părea extrem de
bine motivate.1 Creat la 6 decembrie 1925,
Despărtământul ASTRA Odorhei a fost
condus - vreme de câţiva ani - de că
tre protopopul greco-catolic I. Laslo-Laurianul. Activitatea desfăşurată de către
acesta s-a soldat cu bune rezultate, dar
adevărata
deschidere intelectuală a cunoscut-o abia din momentul preluării
funcţiei de către Ion Steriopol. Personaj
dinamic şi de o remarcabilă ţinuăt profesională, Ion Steriopol a avut ~ansa să
conducă în paralel - ambele instituţii culturale româneşti esenţiale ale perioadei : Despărţământul ASTRA <;i Liceul de băieţi "Şt. O. Iosif". Spriii;;it în
eforturile întreprinse de către confratii
săi respectiv profesorii Ion Banu, Aurel Nanu şi Gheorghe C. Radu, de la aceiaşi unitate de învăţământ, sau de către
Ioan Bănyai de la Şcoala de Arte şi Meserii - el a putut imprima o anumită
linie de conduită pe care s-o poată ·veri-

..

•

•

Presa românească ce apare în perioada interbelică la Odorhei acoperă, cu
deosebire, cel de-al patrulea deceniu. Este
acesta un argument al deschiderii intelectuale operate şi aici, după un interval
de timp necesar pentru recuperările de
rigoare. Publicaţiile depistate, în număr
de 6 ziare şi 2 reviste 56, au o periodicitate ce oscilează între un singur număr
cazul jurnalului "In regiunea secuizată"
- şi o durată de 10 ani - "Secuimea'(, a
cărei apariţie este continuată de seria
a doua din "Gazeta Odorheiului". Fără
a putea vorbi despre ziarişti şi redactori
de mare experienţă, ca în cazul marilor
oraşe ale României, întâlnim şi aici nume
cu rezonanţă locală - precum acelea ale
52 Cf. SECUIMEA, III, nr. 105/2 septembrie 1933, p. 2.
53 Ibidem, IV, nr. 137/29 august 1934, p. a.
54 Ibidem, II, nr. 79/11 noiembrie 1932, p 1.
55 Ibidem, IV, nr. 150/25 decembrie 1934,
P· 3-7, recenzia intregii manifestări la care a
luat parte Ion Inculeţ - Ministrul de Interne
de atunci.
56
IN REGIUNEA SECUIZATA GLAS

ROMANESC din regiunea

secuizată,

•

POŞTA

SECUIMEA, GAZETA ODORHE!ULUI (seria 1
şi II), respectiv revistele GANDURI si GAND
NOU.
.

244

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

fica în timp. Alături de forţele intelectuale locale 57 , ce s-au produs în sala de
festivităţi a liceului de băieţi "Şt. O. Iosif", pe durata anilor interbelici au poposit la Odorhei şi invitaţi iluştri din
marile centre ale ţării, precum : părintele
profesor Dumitru Stăniloaie de la Academia Teologică din Sibiu 58 ; ziaristul Pamfil Şeicaru 59 ; profesorul Horia Teculescu - director al liceului ~Principele Nicolae" din Sighişoara şi preşedinte al
Despărţământului ASTRA din acel oraş 60;
Petre Sergescu, profesor universitar la
Cluj 61 ; Alexandru Lapedatu 62 ; Onisifor
Ghibu 63 ; Aurel Gociman G'' şi Sabin 0preanu 65 .
Activitatea cinematografului orăşenesc
s-a dovedit salutară pentru completarea
educatiei culturale a localnicilor. Profitând de pe urma competenţei demonstrate de G. Schaser, proprietarul stabilimentului vreme de un deceniu, spectatorul
din Odorhei a putut să fie la curent cu
cele mai noi pelicule ale momentului.
Graţie anunţurilor
înserate în paginile
ziarului J)Secuimea" şi în cea de-a doua
serie a publicaţiei "Gazeta Odorheiului",
putem reface "oferta" cinematografică locală a deceniului patru. Prevalează producţiile muzicale şi de aventuri, primele
cu o uşoară prioritate europeană, celelalte puse sub "controlul" uzinei de filme
hollywoodiene. Ceea ce merită reţinut
este faptul că, deşi într-un oraş de pro-

vincie, cel ce locuia in Odorheiul interbelic îşi putea construi o cultură cinefilă
de cea mai bună calitate. Proiecţiile găz
duite de cinematograful ROYAL îl plasau pe spectator într-un dezirabil dialog
cultural purtat cu mijloace "paşnice" între S.U.A. şi Germania. Accesul la informaţie se făcea în condiţiile unui control
mult mai strict al calităţii produselor, fapt
care deosebeşte radical epoca interbelică
de timpurile contemporane ... Vom comenta pelicule cinematografice în cea de-a
doua parte a studiului, fiindcă se pretează cu mult mai bine unei "citiri" din
perspectiva ofertei de reclamă.

•

•

•

COMERCIANŢI

Sectorul reclamei este cel mai elocvent semnificat prin intermediul schimbului de mărfuri, lucru ce intră - din
cele mai vechi timpuri - în atribuţiile
negustorului. Contactul nemiilocit pe care-I trăieşte zilnic într-o veritabilă ,.confruntare" cu publicul, din rândul căruia
îşi selectează "victimele", îi impune c.Jmerciantului o anumită tinută mentală.
A vând în vedere că practicarea meseriei
îl pune în cele mai neaşteptate situatii,
comerciantul trebuie să posede un rerristru larg ;de modalităţi de exprimarP. Dintre acestea reclama reprezintă cea mai
sigură formulă promotională prin care se
îmbină. armonios, calitătile produsului oferit spre consum cu inteligenta îndelung exersată a ofertantului. Comertul
este un impresionant "război" purtat de
milenii între negustor şi client - pe de
o parte -. respectiv între ne!!ustori oentru controlul ,.Pietei" de desfacere. Dincolo de cerere şi ofertă, de balantele comerciale. de prezenta monedei şi de supedoritatea incontestabilă a Banului, comertul ooate fi acceptat ca o formulă cva;ifilosofică a persuasiunii. Textul dublat în anii din urmă de valentele inepui?:abile ale imaginii - este construit cât
mai convingător cu putinţă. Clientul trebuie invocat, sedus. dar nu şi abandonat - căci im!)regnarea unui clişeu mental repetitiv care să-I transforme pe Ce-

57
Profesorii Ion Steriopol, Ion Banu, Trifon Puşcariu, Bănyai Ioan, Ebert Andrei, Octavian M. Dobrotă ; avocatii Mihai Constantinescu şi Ioan Preda, preotul-profesor Aurel
Nanu.
58 Conferinţele "Sfdntul munte Athos' (23
aprilie 1931) şi Materialisuml" (16 decembrie
1934).
" 9 Conferinţa "!ngrijorările zilei de azi" (29
noiembrie 1931).
60 Conferinţele "Poeţii Cerna şi Goga" (17
ianuarie 1932) ; "Epigramiştii români" (22 mai
1932) ; "Problema educaţiei estetice" (3 martie
1934).
6! Conferinţa "Religia şi progresele ştiin
ţei" (20 martie 1932).
62 Conferinţa "Problema graniţelor noastreu
(25 martie 1933).
63 Conferinţa .O seamă de invăţa~i români
in serviciul culturii ungureşti şi ruseşti" (17
martie 1934).
04 Conferinţele "Revizionismul maahirzr" 115
februarie 1936) şi "Probleme româneşti în Regiunea Secuizată" (15 martie 1936).
65 Conferinţele "Despre Palestina" şi "Egiptul" {29 mai 1936).
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într-0 ,~victimă" sigură a ofertei pare a fi visul oricărui negustor.
Deşi comunitatea umană din Odorheiul interbelic nu este foarte numeroasă,
ne-am găsit puşi într-o situatie profitabilă prin calitatea şi cantitatea mesajului
promoţional conţinut în paginile presei
perioadei. Această stare de lucruri a avantajat cercetarea noastră şi i-a permis
să ia amploare atât pe orizontală, c:lt şi
pe verticala profunzimii cu care este reprezentat tiecare domeniu. Aşa se face că
vom diviza acest subcapitol şi urrncHnarele in fragmente edificatoare, in rr..uite
cazuri putând prezenta şi evoluţia în :imp
a aceluiaşi ofertant.
Magazinele de stofe, care desfac frecvent şi haine gata confecţionate, se plasează - de regulă - în avangarda domeniul comercial. Există, indubitabil, o certă similitudine între proprietarii acestui
tip de stabiliment comercial şi croitorii ce
aparţin sectorului de abilitate al meseriaşilor. Momentele prielnice desfacerii măr
furilor sunt ·sensibil influenţate de schimbarea anotimpurilor sau de apropierea
marilor sărbători creştine. Calitatea măr
furilor oferite variază între limite destul
de rezonabile, cheia succesului unei intreprinderi particulare aflându-se în majoritatea cazurilor în modul de prezentaţie
al produselor. Aici intervine ştiinţa comerciantului : ce, cum şi cât de des să
propună clientului. Asupra acestei variabile ne vom concentra şi noi atenţia în
exemplele ce urmează.
Prima, dar şi cea mai constantă firmă
de profil ce apare în presa românească
din Odorhei, este cea a lui Rudolf Hirsch.
Situată într-o poziţie strategică respectiv pe strada principală a oraşului prăvălia de mode Rudolf Hirsch îşi lansează "atacul" în preajma sărbătorilor de
Paşti ale anului 1925. Textul este scurt
şi cuprinzător : "Dacă vreţi să ·vă ~·mbrJ
caţi bine şi eftin, trebue să vă prevedeţi
cu haine · din prăvălia de mode· Rudolf
Hirsch"' 66 • Formularea este fericit pigmentată de utilizarea pluralului de majestate, menit să capaciteze clintela în· direcţia unei rezolvări pozitive pentru ofertant. In septembrie 1933, textul este presărat ·cu superlative, însă. prezintă acelaşi format scurt : "Cel mai eftin izvor de

cumpărare şi

cel ma.i mare asortiment la
HIRSCH RUDOLF Magazin de mode 0dorheiu" 6i. Atragem atentia asupra modului fericit de a sublinia elementul de
maxim interes. In noiembrie 1936 intervine în schema structivă adverbul restrictiv .,numai" şi posibilitatea achiziţionării
in rate : " ... cu preturile cele mai ieftine
numai dela firma Hirsch Rudolf B-dul
Ferdinand. D-lor învăţători vând şi in
rate" 68 •
Anul 1935 se dovedeşte extrem de
promiţător pentru proprietarii de magazine orientate spre desfacerea modei şi a
stofelor. In paginile revistei "Gânduri'( de altfel generos deschisă spre teritoriul
reclamei - întâlnim nu mai puţin de
trei oferte diferite. Prima dintre ele aparţine sucursalei locale a cunoscutei firme Johann Essigmann din Sighişoara.
Singurul atu pare să consiste, dincolo de
renumele proprietarului, în preţurile de
concurenţă la care-şi prezintă marfa 69 •
Preţurile devin pur şi simplu convenabile
în cazul renumitei firme Eztegar, însă
ansamblul reclamei este categoric altul :
"Renumele firmei G. Esztegtir din Odorheiu este incontestabil. Durabilitatea, frumuseţea şi eftinătatea mărfurilor furnizate de această firmă a întrecut aştep
tările clienţilor noştri. Bogat asortiment
de stofe groase pentru iarnă ... " io. Trebuie s-o recunoaştem : oferta este extrem
de tentantă : Magazinul HECSER pune
accentul pe enumerarea mărfurilor din
dotare şi pe aceleaşi preturi de concurenţă 71. Magazinul CSERGO BLAZIUS şi
FIUL încearcă, în primăvara anului 1940,
;;ă elimine concurenţa cu ajutorul a trei
elemente : stofele fabricii Scherg, redu~erea de preţ calculată pentru învăţători
şi funcţionari, respectiv posibilitatea de a
2omanda uniforme militare şi ale Frontului Renaşterii Naţionale 72.
Magazinul de mode Alexandru Dulicsek are parte de o 'reclamă de un tip aparte, pe durata anului 1937 - motiv
ru SECUIMEA, III, nr. 106/16 septembrie
1933, P· 4.
.
68 GAZETA ODORHEIULUI, VI, nr. 211/
13 noiembrie 1936, P· 489 GANDURI, I, nr. 1/1 ianuarie 1935, p. 16.
ro Ibidem. nr. 2/1 februarie 1935, coperta

m.
·

11

Ibidem .

. -n GAZETA
66

HAJ;WliiTA,I, nr. 1/12 aprilie 1925, p. 5-

ODORHEIULUŢ,

aprilie 1940, p. 3.
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ban, Nagy şi Tamas se oferă s~ ne rezolve
dilema achiziţionării ghetelor necesare 78.
La scurt timp după acelaşi eveniment avem o propunere extrem de tentantă din
partea lui Iosif Ungar : "Noutate ! Efti·n !
Ghetele cu jumătăţi "Express vulcn:nizateur" se efectuează repede, sunt comode
şi durabile. Asemenea se preglltes~ ghete
calitatea I şi eftine, cu jumătăţi de cauciuc din material "Cauciuc - crep indian". Faceti comandă la prăvălia de ghete
IOSIF UNGAR Odorheiu" 79 . Incă din
ziua Anului Nou 1935, DOBRAT se gră
beşte să ne pună în vedere' condiţiile magazinului său : "Numai la DOBRAI gă
siţi încălţăminte eftină, elegantă şi durabilă pentru orice vârstă şi sex.
Bogat
asortiment cu galoşi şi şoşoni. Ghete pentru sky şi patinaj" so. Calitatea garantată
este bine concretizată orin intermediul
produselor de sezon. In primăvara lui
1938, textul este în totalitate axat pe
ideea reducerii de preţ : "S-a eftinit încălţămintea. Sunteţi duşmanul propriilor
Dv. bani, dacă înainte de-a cumpăra încălţăminte nu examinaţi preţurile din vitrina DOBRAT B-dul Ferdinand 4" 81. Modul alert de concepere a reclamei ar putea da serios de gândit unui comerciant
din zilele noastre !
Plasat pe aceiaşi arteră principală,
magazinul BANCS îşi începe ,.seria" celor
trei prezentaţii în vara anului 1935 atunci când pune accentul pe calitatea
produselor şi ne faptul că este distribuitorul uzinei clujene "DERMATA" 82 . Un
text similar - cu foarte mici 'variaţii de
continut - apare si în toamna târzie a
anului următor 83. In fine, marea reducere de preţ (30-400fn) pe care-o operează la debutul anului 1937 pare să fie
un excelent arg-ument pentru lichidarea
întregului stoc din depozit 84.
In cazul prăvăliilor de 'coloniale ne
permitem să nu respectăm criteriul temporal, pentru a începe demonstraţia cu un
text elaborat în termeni meniţi să sprijine iniţiativa particulară a românilor din

pentru care o- şi analizăm in mod separat. Textele, mereu concise şi deosebite,
se succed la scurte intervale de timp, ceea ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că ne
găsim în faţa unei adevărate campanii
promoţionale. Primul "pas" datează din
12 iunie 1937, atunci când se afirmă :
"Lumea elegantă vizitează numai magazinul de mode Alex. Dulicsek" 73 . Reţineţi
că este vorba doar de un simplu îndemn
la vizionare, dar el este adresat în mod
expres elitei - şi cine nu vrea să facă
parte din ea ? Al doilea "pas" se realizează aproape imediat, pentru ca lumea
să nu uite prima impresie .. De această dată textul este mult mai elaborat : "Este
lucru ştiut, (avem deja termenul de comparaţie, n.a.), că lumea elegantă vizitează
numai magazinul de mode Alex. Dulicsek, unde se găsesc cele mai moderne
articole de modă" 7". Peste· alte două săp
tămâni, din nou avem întâlnire cu insistentul proprietar de magazin : "Degeaba
străbaţi oraşul în lung şi lat, pentru că
articole de modă bune, durabile şi. ieftin~ găsiţi numai în magazinul Alex. Dulicsek" 7.5. Să fim oneşti : începe să ne
placă acest personaj ! Altă pauză de două
săptămâni şi e rândul unor concretizări
generoase : ,;Militarii, premilitarii, civilii şi doamnele din oraş şi jur (reţineţi
ingenioasa alăturare !) îşi pot procura convenabil articolele de modă numai la magazinul Alex. Dulicsek" 76 . Devine evident
că plasa a fost ţesută în jurul victimelor ... Lovitura de graţie este însă destul
de convenţională : "Notaţi-vă bine adresa
magazinului de mode Alex. Dulicsek, căci
numai aici găsiţi cele mai fine şi eftine
articole de modă. In vederea sezonului de
toamnă şi iarnă s-a aprovizionat cu cele
mai proaspete noutăţi" 77. Este ultima informaţie ...
După ce şi-a asigurat îmbrăcămintea,
clientul va fi - bineînţeles - interesat
să rezolve şi problema legată de încălţă
minte. Nimic mai simplu, par a sugera
reclamele de specialitate ce apar pe piaţă la Odorhei din acelaşi an 1925. Inaintea sărbătorilor de Paşti, pantofarii Or-

HARGHITA, I, nr. 1/12 aprilie 1925, p. 6.
nr. 4/3, mai 1925. p. 6.
80 GANDURI, I, nr. 1/1- ianuarie 1935, p. 16.
Dt GAZETA ODORHETULUI, VIII, nr. 250/
20 martie 1938, p. 4.
82 Ibidem, V, nr. 166/24 iulie 1935, p. 6.
83 Ibidem, nr. 211/13 noiembrie 1936, p. 2.
84 Ibidem, VII, nr. 216/12 ianuarie 1937, p. 3.
78

79 Ibidem,

Ibidem,
Ibidem,
75 Ibidem,
76 Ibidem,
n Ibidem,
73

74

VII, nr. 228/12 iunie 1937, p. 4

nr. 229/23 iunie 1937, P· 3.
nr. 230/8 iulie 1937, p. 5.
nr. 231/23 iulie 1937. p. 3.
nr 236/19 septembrie 1937, p. 2.
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oraş. Apărut

sub titlul ,,Comerţul româ83 , el are menirea să
expliciteze cauzele inferiorităţii româneşti
în domeniu şi să propună sprijinirea stabilimentului deschis de firma S. A. Mafteiu şi Compania. Peste doi ani de zile
proprietarul
prăvăliei se schimbă, dar
sensul apelaţiei rămâne acelaşi : "Români!
Nu uitaţi, că magazinul' de coloniale din
B-dul Regele Ferdinand Nr. 7 este al
unui bun român, al d-lui Dumitru Cetean,
venit pe aceste plaiuri înstreinate cu
.scopul de-a ne servi cu preţuri modera~e ... Pentru serbătorile Paştilor ne rezervă mari surprize. Deci, banii noştri să-i
cheltuim -pe cât psibil- numai la magazine româneşti !" 86. Politica de protecţie a etniei române se desfăşoară în condiţiile unei evidente instabilităţi politice
:europene, ce grevează asupra evolutiei
evenimentelor celei de-a doua jumătăţi a
deceniului patru ...
Ofertele anului 1925 au un numitor
comun : "preţul cel mai ieftin" - atât în
cazul magazinului "Cetatea", cât şi a couperativei "Hangya" 87. La debutul anului
1935, paginile revistei "Gânduri" sunt puse la dispoziţia producătorilor din Odorhei - printre aceştia numărându-se şi
proprietarii a două magazine de coloniale

cu renume : Ludovic Samson, respectiv
firma L(jrinczy şi Zakarias. !n primul dintre cazurile menţionate pentru care
wem informatii legate şi de un produs
cvasiindispensabil oricărei gospodării ce
se respectă - accentul se pune pe calitatea mărfii şi a preţurilor practicate (într-un prim enunţ) 88 , respectiv pe vechimea şi prestigiul în branşă, pe preţurile
avantajoase şi posibilitatea serviciului la
domiciliu (în al doilea text) R9. Calitatea
ofertei este moneda pe care :o forţează şi
"marele magazin LOrinczy şi Kakarias din
Odorheiu" 90 • Proprietarii stabilimentului
.,;imt nevoia de a enumera câteva dintre
produsele de mare necesitate ce sunt ţi
nute la dispoziţia clienţilor, ceea ce sugerează că această soluţie de reclamă este
deosebit de actuală pentru locuitorii 0dorheiului interbelic.
Florăria "Iris" este conform textului de prezentaţie apărut în revista "Gânduri" - "unica florărie din Odorheiu asortată cu cele mai frumoase flori naturale şi artificiale" 91 . După o primă parte
a reclamei ceva mai "răsunătoare" - cu
evidente accente laudative - urmează o
etalare conştiincioasă a serviciilor oferite
'(în fond clientul trebuie să ştie pe ce-şi
dă banii !) la "preţuri moderate". Nu ne
vom îndepărta prea mult de mesajul textului anterior, fiindcă vom avea de-a face
cu propunerea unei lucrătoare particulare
ce se adresează urmaşelor Evei : "DOAMNA ! Costumul Dvs. decorat cu flori artificiale este mult mai frumos şi elegant.
După cele mai noui modele execută E.
ANDRES Str. Principesa Elisaveta 65" 92.
O surpriză ar putea fi reprezentată de
un magazin 'ce comercializează maşini de
cusut la Odorhei. Ei bine. acest lucru
se petrece în toamna anului 1925 - atunci când firma RQSLER are ambiţia să
ofere "cele mai bune şi cele mai perfecte Maşini de cusut ... în cel mai mare sortiment" 9 :1. Este greu să faci faţă unei
asemenea avalanşe de superlative ...

nesc din Odorhei((

H5 Ibidem, V. nr. 167/31 iulie 1935, p. 4 : "_In
lupta ce o ducem pentru a pune în drepturile
sale fireşti elementul românesc din acest ţinut:
era neglijat ce era mai esenţial : comerţul ŞI
industria. E îndeobşte cunoscut, că fără o puternică şi numeroasă clasă de comercianţi şi
industriaşi nici nu se poate închipui întărirea
definitivă a elementului românesc la oraşe. In
acest oraş avem circa 14 % din populaţie, dar
suntem inexistenţi pe teren comercial şi industrial. S.A. Mafteiu şi Comp. a făcut primul pas.
deschizind in Bulevardul Regele Ferdinand
nr. 7 o prăvălie de bomboane. fructe, delicatese, alimente, etc, aYând o secţie de făină
Acestui început de comerţ românesc datori
suntem să-i dăm tot sprijinul, ca să fie un
îndemn şi pentru alţii. Să dispară cel puţin
in acest ţinut cunoscuta noastră nepăsare ·faţă
de. tot ce este direct sau indirect al nostru.
Doriin armonie între toţi cetăţenii acestui judeţ, firma Mafteiu căutând s-o înfăptuiască şi
pe aceasta, având ca conducător al prăvăliei
pe minoritarul . Ihorday, cunoscutul "Rege al
bomboanelor". Suntem informati, că prăvălia
d-lui Mafteiu serveşte publicul cu mărfuri bune
la preţuri convenabile. Rămâne să ne facem
datoria noi cari ne dăm seama de importanţa
oricărei infăptuiri româneşti in acest ţinut'.
86 Ibidem, VII, nr. 223/6 aprilie 1937, p. a.
111 HARGHITA. 1, nr. 1/12 aprilie 1925, P· 6-

m.

88
'89

GANDURI, 1, nr. 1/1 ianuarie 1935, p. 16.
Ibidem, nr. 2/1 februarie 1935, coperta

Ibidem, coperta II.
Ibidem.
9'1 GAZETA ODORHEIULUI, VI, nr. 215/
24 decembrie 1936, p. 2.
93 HARGHITA, 1, nr. 22.'6 septembrie 1925,
P· 3.
90
91
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Pe poziţii intermediare - intre reclama produsului şi cea a stabilimentului
care-1 ofertează - ne situăm in cazul depozitului SZbLLLlSI S. A. Dacă intr-o
primă luare de contact ce datează din
iarna anului 1933 - aflăm care este cel
mai bun vin din Ardeal 94 , cu un alt prilej - doi ani mai târziu - ni se înşiră
o lisăt interminabilă de produse ,.lichide", care mai de care mai tentant 9ii.
Firma Ludovic Samson (un nume ce
pare predestinat !) îşi bazează frumoasa
reputatie de care se bucură în rândul localnicilor atât pe seriozitatea indiscutabilă, cât şi pe producerea şi comercializarea unui preparat extrem de util in
perspectiva conservelor de iarnă : oţetul
SAMSON - "cel mai bun, tare şi sănă
~os" !Kl. Un obicei nu ştim dacă are extindere mai largă, ori e doar de interes
local - impune serbarea "Zilei Laptelui"
la finele lunii mai sau în fiecare început
de iunie. Cu respectivul prilej se organi-'
zează o expoziţie a derivatelor de lapte,
care permite o acerbă concurenţă între
producătorii din domeniu. Un produs local - UNTUL DESERT HARGHITA este marea "vedetă" a manifestării din
25 mai 1935, fiind "îndeosebi remarcat de
către publicul
vizitator". După această
preparaţie şi profitând de sporirea gradului de indulgenţă pe care-1 comportă,
astfel de actiuni festive anuale, proprietarul unei bodegi din oraş - care se
află în spatele prezentaţiei textuale îşi lansează atacul final : " ... Se găseşte
în fiecare zi proaspăt la Bodega KASSA Y" 97 . Putem fi siguri de succesul repurtat ...

enţi.

Legea concurenţei funcţionează mult
mai direct şi cu rezultate lesne de intuit atunci când ai o familie de întreţi
nut. Apelaţia este mult mai ataşată unui
limbaj cotidian, figurile de stil şi superlativele pe măsura omului comun. Concreteţea pare a fi formula magică după care
se orientează toţi aceşti proprietari, ce
se pot intitula pe drept cuvânt "proprii
lor stăpâni". Asta în cazul că afacerea
merge ... Câtă experienţă de viaţă, speranţe şi drame nu se ascund in spatele
unor simple enunţuri. Nu le vom cunoaş
te niciodată, aşa încât suntem "condamnaţi" să ne resemnăm cu aspectul de faţadă oferit de reclamă.
Croitorii reprezintă şi la Oclorhei categoria cea mai activă sub aspectul obietului investigaţiei noastre. Meseria pare
a fi controlată în totalitate ele către maghiari - cel puţin aşa reiese din parcurgerea presei româneşti a perioadei interbelice - ce deţin prioritatea pe ansamblul sectorului de servicii către populaţie. Fapt semnificativ,
atelierele sunt
plasate - cu mici excepţii - în vadul
comercial al oraşului.
ln acelaşi îndelung pomenit număr
de Paşti al gazetei "Harghita'' din anul
1~25 îşi face apariţia un prim anunţ ce
vizează tagma creatorilor de haine. El îi
aparţine lui Demeter Zsigmond, care se
declară pompos : "croitor pentru dame".
Construcţia textului păstrează o cadenţă
menită să sugereze lucrul bine făcut, fiind garnisit cu un număr rezonabil de superlative : "Cea mai nouă modă în mantale, costume şi orice haine (pentru simplificare, n.a.) ; confecţionez, pe lângă cele mai solide preţuri bine şi frumos, în
cel mai scurt timp" 98 . Replica este oferită opt ani mai târziu - printr-un
text laconic semnat de către Dobav Ioan
care conduce : "Cea mai bună c;oitorie
din Odorheiu cu preţuri convenabile" 99
Un respira ceva mai scurt şi, la mijlocul
lunii noiembrie 1935, intră în joc un partizan al sectorului masculin : "Iosif ILLYES croitor Odorhei. Piaţa Regina Maria 2, confecţionez cele mai moderne costume pentru domni cu preţuri reduse.
Recomandăm pe acest harnic croitor in-

MESERIAŞI

Micii producători de bunuri dintr-o
localitate sunt mereu in căutare de eli94

SECUIMEA, III, nr. 87/27 ianuarie 1933,

P· 2.

95 GANDURI, I, nr. 2/1 februarie 1935, cooerta IV.
•
96 "Cumpăraţi numai OŢET SAMSON pentru cele ce puneţi pe iarnă ! Este cel mai bun,
tare şi sănătos ! In detail şi en gros de vânzare
la Firma LUD.(OVIC) SAMSON Odorheiu". In
SECUIMEA, IV, nr. 136/16 august 1934, p. 5.
fJ7 GAZETA ODORHEIULUI, V. nr. Hil ':11
mai 1935, p. 5.

ml

HARGHITA, I, nr. 1/12 aprilie 1925, p. fi.
nr. 94 1-1 aprilie 1933,

nn SECl...'IMEA, !IJ,
P· 4.
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telectualilor din acest judeţ" 100; Reţinem
schepsisul introdus in ultima propoziţie,
care - precum legendara iarbă a fiarelor - avea menirea să-i deschidă porţi
nenu!11ărate ... Este rândul sexului frumos
să
revma in lumina reflectoarelor :
"Doamnelor, Doriţi să fiţi totdeauna elegant îmbrăcate ? (câtă subtilitate, n.a.).
Comandaţi-vă toaletele în atelierul de
croitorie Clara Lengyel (venită din Bucureşti) Str. Prinţul Nicolae 9 modele
franceze şi e:1glcze" 101 . Din capul locului nu ne propunem să comentăm aserţiunea eleganţei feminine, care este unul
dintre adevărurile imuabile ce s-a născut
simultan cu consumarea Fructului oprit.
Doamna Lengyel ştie prea bine acest lucru, de un,de cruzimea inerentă pentru
specia masculină obligată să suporte cu stoicism - nota de plată şi băşcălia
glumelor de salon ale epocii. Unde e noutatea ? Chiar dacă face apel la nepreţuita
paranteză, proprietara noului atelier precizează că vine din Capitală deci un
serios atu în lupta cu confraţii ei. Sentimentul unei confruntări inerente este
prelungit prin referirea la cele două J~::t
~iuni ce-şi dispută întâietatea europeană
'l. domeniului. Fără vărsare de sânge precum în istoricul combat de 100 de ani
- moda franceză şi engleză (care primeş
te, retroactiv, o bilă albă prin intermediul serialului BBC "Casa Eliott") pune
la grea încercare capacitatea opţională.
atât de îndelung aplaudată, a femeii. A~est război pare să-şi fi lăsat urmele trecerii sale şi prin Secuime ... Un binevenit
excurs prin teritoriul mult mai restrâns
al croitoriei masculine ne prilejuieşte
Csergo Blaziu 102 , pe care ne amintim cu plăcere - că l-am admirat şi printre
proprietarii magazinelor de modă. Un ultim cuvânt le apartine - cum e şi firesc - tot femeilor. Reprezentanta lor
autorizată este Elisabeta Csamperlik, special venită în oraş de la Timişoara, mare
specialistă în aceleaşi două tipuri de crea ţie europeană, dar care - surpriză ! a absolvit examenul de croitorie din
Dresda 103. Oricum, garanţiile sunt sufi100

GAZETA ODORHEIULUI, V, nr.

ciente, iar solidaritatea feminină ·va face
restul...
Fotografii din Odorhei au un leader
autoritar in persoana proprietarului atelierului "LUX'' din Bulevardul Regele
Ferdinand 1 nr. 31. Primul contact tipografic ne este intermediat de aceeaşi simpatică revistă ,,Gânduri'; ~ informaţia
fiind cât se poate de complexă şi seducă
toare : "FOTO LUX Odorheiu, Bulevardul Rq~ele Ferdinand No 31 execută fotografii artistice cu preţurile cele mai reduse. Reproduceri după orice fotografie
uzată. Măriri de fotografii până la Mări
mea naturală. Specialist în fotografia mireselor, etc. Atelierul este deschis zilnic
până la ora 8 seara. Developări şi copieri
de filme pentru amatori" tw.. Atragem af tenţia asupra următoarei posibile scheme :
preţuri reduse retuşări măriri (vezi
modelul simpaticei persoane cu ţigări "Camel") - specialitatea în mirese - program de zi lumină - grija pentru amatori. Lipseşte ceva ?... In primăvara anului următor se petrece ceva deosebit : atelierul se mută ceva mCJ.i aproape de capătul străzi. Prilejul este folosit cu ingeniozitate pentru o nouă tranşă informativă. reductibilă la schema : adresă nouă cele mai moderne fotografii la lumină artificială depozit de produse tehnice developatul gratuit t 05 . O serie de idei
sunt ,.furate" de concurentul ce se insinuează pe plan local ~ FOTO PLUHAR
- stabilit, asa cum se întâmplă, de obicei în poveşti, la fosta adresă de la nr.
31 : developatul gratuit - grija pentru
amatori ---'- fotografii de seară - preturi
ieftine 101;. Cum putea reacţiona bietul fotm'!raf de la nr. 9 in fata acestei politici
de dumoing ? Răspunsul e ocazionat dE>
anroniPrea sărbătorilor de Crăciun, atunci
când ,.cel mai frumos cadou este o foto. !:!rafie executată de FOTO-LUX'(. Dreptatea nu poate fi decât de partea celui
mai bun. nu a intrusului. Care-i sunt argumentele : ultima tehnică - specialitatea în grupuri de copii (de la mirese ... )
- developat gratuit (s-a mai spus) ....:....
"Gratis un tablou la fiecare comandă de

178/
lJ.I GANDURI, I, nr. 2/1 februarie 1935"
coperta III.
105 GÂZETA ODORHEIULUI, VI,
tl:JO/
1 martie 1936, p. 4. ·
..
106 Ibidem, nr. 211/13 noiembrie 1936, p.- 4.

14 noiembrie 1935, p. 4.
HJJ Ibidem, VI. nr. 208/9 octombrie 1936, p. 3.
102 Ibidem nt. 215 !24 decembrie 1936, P· 2.
to~ Ibidem; VII, nr'. 236/19 septembrie 1937,

nr.

P· 2.
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frumoase şi de valoare ... " 11°. · Inderimul
este tentant şi bine simţit.
Produsele de cofetărie nu puteau lipsi
din rubrica de reclamă a presei unei aşe...;
zări urbane. Şi pentru simplul motiv că
ne ,,îndulcesc" existenţa, aducând bucurie
copiilor. Ne-am fi aşteptat la o prezentatie supradimensionată a preparatelor, Ia
promptitudine şi preţuri scăz1,1te - in
nici un caz la o loterie gratuită cu premii
de profil : torturi şi. bomboane de ciocolată" ttt. Iată însă că proprietarul cofetă
rieie Szilagyi din Odorhei ne prilejuieşte
această excepţie de la regula exprimării
curente ...
Vom face acum o voită delicată de
la artă la tehnică, pentru a lua în considerare propunerea unui tehnician care
produce şi montează "rolouri de prima
calitate pentru ferestre" 112. Acest lucru
nu trebuie să surprindă, dacă luăm în considerare efortul ascendent de urbanizare
pe care-I traversează provincia transilvă
neană pe durata anilor interbelici cu
deosebire în anii '30. Despre cu totul altă
formă de manifestare a tehnicii va fi vorba în finalul secvenţei dedicate meseriaşilor, anume despre un "Institut contra
moliilor(( - creaţie a blănarului localnic
Dominic F. Kassay. Trebuie să mărturi
sim că ideea pare ciudată pentru zilele
noastre, darămite pentru anul 1925. Să
vedem despre ce este vorba : "Aviz. On.
clientele şi publicului interesat, am onoare a-i atrage atenţiunea asupra institutului contra moliilor unde, pe lângă asigurare contra spargerii, primesc spre păs
trare, pe sezonul de vară, blănuri, haine
de iarnă. covoare persiene, ş.a. contra moliilor. Considerând. că în oraşul nostru
nu a fost până acum, astfel de institut şi
că astfel s-au cauzat mari pierderi, On.
public a avut ocazie să se convingă despre această necesitate. Rog, deci, în interesul său, binevoitorul sprijin ! Să nu întâr:de nimenea, a-şi depozita blănurile
spre păstrare la acest institut" 113. De-a
dreptul impresionantă pledoaria blănaru-

ti bucăţi cărtj poştale, dar numai până
la Crăciun" 10 '. Categoric, ultima afirmatie 1-a menţinut în prim-planul intrecerii
\dulcele cânt de sirenă al gratuităţii produselor) ...
Lucrurile sunt mult mai simple în sectorul coaforilor, acolo unde domneşte imperturbabil Gyărgy Victor - care-şi are
sediul în edificiul Colegiului reformat.
Deschiderea stabilimentului este prezentată ca un eveniment epocal în viata comunităţii din Odorhei, ca un gest de reparaţie faţă de populaţia feminină a acesteia. Vom reţine - spre exemplificare doar argumentele cu "greutate" pe care
le aduce patronul în prezentaţia sa :
,, ... Angajata mea, care a practicat la Budapesta 13 ani, este cea mai bună asigurare, că vom putea satisface cele mai minutioase pretentii (?) în domeniul coafurei pentru dame. Tăierea părului doamnelor şi domnişoarelor o execută personalul cu bun renume, de până azi" 1os. Cu
alte cuvinte, noul salon este o anexă a
unei frizerii obişnuite ... La finele anului
1934, se măreşte "frizeria pentru doamne" (termenul îi aparţine proprietarului.
n.a.) prin introducerea cosmeticii. Textul
menit să imortalizeze această perfecţio
nare este deosebit de atractiv, iar de la
un anume punct seamănă cu un mesaj
telegrafic : ., ... Pregătesc, după ultima modă de Paris, doamnele pentru serate, baluri, etc. Facem abonament. Preţuri moderate. Sfaturi şi îndrumări gratuit" 10!'1.
Singura nedumerire - pentru orice paş
nic şi falnic bărbat din oraş - se iscă în
le,gătură cu acel etc. grevat de noutătile
de pe malurile Senei. Dar, să nu ne facem probleme din senin ..
Sărbătorirea Crăciunului anului 1936
ar putea fi extrem de generoasă pentru
un reprezentant al travaliului de infinită
minuţiozitate al combinaţiei ceasornicargiuvaergiu. Bandy Emeric - un meserias
plasat, din nou. în plin centrul localităţii
- îsi expune oferta în termenii cei mai
politicoşi şi expliciti cu putinţă : ,,Cine
vrea să. ofere cadouri ieftine şi pretioase
de Crăciun, să cumpere numai bijuterii

no GAZETA ODORHEIULUI, VI, nr. 214/
13 dPcembrie 1936. p. 3.
III SFA:UIMEA, IV, nr. 139/24 septembrie
1934. p. 4.
.
1ll GLAS ROMANESC din 1·egiunea. sccui?Gtă, V, nr. 162/14 iunie 1935, p. 4.
113 HARGHITA, I. nr. 1 '12 aprilie 1925.
P· fi.

W1 Ibidem, nr. 212/21 noiembrie 1936, p. 2.
IOB SECUIMEA, 1, nr. 12/15 mai 1931. P· 2.
109 Ibidem, IV, nr. 149/6 decembrie 1914.

P· 4.
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lui. care ar putea oferi o sursă de inspiratie pentru oamenii de bine de acum.
Incă ceva : atelierul era situat... pe Bulevardul Regele Ferdinand nr. 20 !

J

LOCALURI
V om începe descifrarea resorturilor
acestui domeniu printr-o referinţă la un
stabiliment care, departe de a fi printre
cele mai importante sau mai insistent pomenite, aparţine unei comunităţi cu ră
dăcini medievale. In Odorhei se păstrea
ză tradiţia funcţionării unor corporaţii ale
meseriaşilor 11", din rândul acestora detaşându-se cea a cizmarilor, care-şi serbează în data de 8 noiembrie 1925 115 400 de ani de existenţă. La aproape 10
ani de la derularea acestui eveniment, apare în presa locală un anunţ referitor la
restaurantul şi cafeneaua amintitei corporaţii : ,.Restaurantul şi cafeneaua ,.Asociaţiei Cismarilor" zilnic pune la dispoziţia clientilor săi cele mai gustoase
mâncăruri. Vinuri delicioase de pe Târnave, ţuică, rachiu, rom, coniac, etc. Abonamente lunare cu preţuri modeste. Sala
spaţioasă şi bine iluminată stă la dispoziţie pentru ore-anizări de baluri, serate,
şezători, etc." 116 . Pornind de la acest exemplu de constructie semantică, ne va
fi mult mai uşor să plasăm celelalte reclame în contextul oraşului. .. Bodega Kassay" - un local cu care ne-am întâlnit
cu prilejul relevării calităţilor produselor
;mtohtone - îşi datorează succesul intreprinderii desfacerii unor mărfuri de bă
cănie şi coloniale. mai puţin băuturilor
alcoolice. Cel puţin aceasta este senzatia
ne care o ai după ce-i parcurgi oferte]"
interbelice 117 . Localul cel mai select al
localităţii al cărui patron desfăsoa1·"
şi o intensă activitate culturală, oferind
11 4
reşti.

p. 3.

Cf. Enciclopedia
1938, p. 644.

României,

spaţiul

avut la dispoziţie pentru spectaeste restaurantul şi cafeneaua
,.BUCUREŞTI". Situat pe Bulevardul Regele Ferdinand, el îşi datorează o bună
parte din bunul renume posibilităţii de
a angaja formatii muzicale m, care să asigure antrenul necesar unei petreceri reuşite. Preluat din primăvara anului 1938
de cuplul de comercianţi români Dumitru Pavel şi Dumitru Cetean, care-şi creaseră deja un nume de succes la acea
dată prin intermediul complexului comercial pe care-I conduceau, el devine subiect
al unei formule de reclamă cu rezonanţe
etnice. Situaţia se amplifică cu prilejul
Anului Nou 1939 : "Românii toţi îşi vor
petrece Revelionul numai la Restaurantul
"Bucureşti" al d-lor Mitică Pavel şi Dumitru Cetean, cari au angajat în acest
scop o muzică de primul rang. Mâncăruri
calde şi reci. Vinuri excelente. Dans până
cole -

dimineaţa" 119.
Şi acest sector este controlat cu autoritate de către comercianţ.ii maghiari.
Unul dintre cele mai renumite restaurante din Odorhei aparţinea lui Bark6czy
Dionisie, a cărui pricepere in alcătuirea
textelor de prezentaţie ni-l relevă ca pe
un bun cunoscător al psihicului consumatorului 120 . Pentru sezonul de vară putea pune la dispoziţia clienţilor săi o
grădină .. Unde in fiecare seară se găseşte
friptură la grătar, bere Luther la ghiaţă,
vinuri escelente. precum şi o muzică de
tigani (care, n.a.) delectează publicul consumator. Dans până dimineaţa" 121. Retinem capacitatea societăţii interbelice de
a se bucura de plăcerile vieţii, prin îndelungatele petreceri nocturne - lucru demonstrat şi cu ocazia balurilor si seratelor
ocazionale.
'
Restaurantul Laszlo Ludovic se găsea
în Piaţa Regina Maria nr. 11 - celălalt
11B Vezi GANDURI. r. 2 '1 februarie 1935.
P· 16 şi SECUIMEA, IV, nr. 119/26 februarie
1934. p, 4.
.
II9 GAZETA ODORHEIULUI, VIII, nr. 268/
11 decembrie 1938, p. 3.
!20 .,Vizitaţj renumitul Restaurant BarkocZtJ

II, Bucu-

m HARGHITA I nr. 30/1 noiembrie 1925,

c0molect renovat de noua conducert>. Zilnic
alese din tot ce are mai select arta
culinară. Vinuri delicioase din Vechiul Re'"at
si Transilvania. Grădina de vară amenaiată -in
stil modern. Grătar special. Preţuri moderate",
fn GANDURI, I, nr. 2/1 februarie 1935 co121 GAZETA ODORHEIULUI, VII, nr. '23018
iulie 19:17, p. 2.
·

• •
116 GANDURI
I nr- 2/1 februal'ie 1935,
coperta II.
' '
117 Vezi pt. cf. SECUIMEA. I. nr. 9 125 aorilie 1931. p. 2; GAZETA ODORHEIULUI. VT.
nr. 215/24 decembrie 1936, p. 2- şi VII, nr. 225 '1
mai 1937, p. 3.

mâncăruri
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bind, un fel de cameră de zi a vieţii comerciale. In replică, restaurantul - deşi
era accesibil tuturor celor cu bani - era
frecventat de lumea bună : notabilităţi,
mtelectuali, funcţionari (singuri ori cu familiile), personalităţi aflate în trecere prin
uraş 125 • El putea fi asemuit unei veritabile camere de oaspeţi a vieţii comerciale.
Pe un fond roz, în careuri întrepă
trunse, se desfăşoară prezentaţia localului ORBAN - găzduită de aceeaşi generoasă revistă "Gânduri" ; "Bodega şi Restaurantul ORBAN aduce la cunoştinţa
generală, că prin felul său special de a-şi
servi clientela, şi-a căpătat cea mai renumită faimă. Bucătărie aleasă, română, germană şi maghiară. Vinuri speciale, grătar
renumit la orice oră din zi şi noapte (?).
Orchestra cunoscutului primaş Szallasi,
delectează publicul cu diferite arii naţio
nale şi streine. Abonamentele lunare cu
lei 600 prânzul şi seara" 126 • Să zăbovim
puţin asupra denominaţiei textului de mai
sus. Debutul surprinde prosperitatea indiscutabilă a localului. Patronul pregăteş
te astfel terenul ofertei propriu-zise. Spiritul tolernat - al perioadei şi al zonei reiese din enumerarea tipologiei de preparere a meniurilor. Calitatea produselor
şi serviabilitatea sunt alte argumente
demne de luat în seamă. Muzica este un
alt aliat de nădejde al oricărui local care
se respectă. In fine, posibilitatea de a abona lunar principalele două mese ale zilei - şi la ce preţ, care ne aminteşte dureros de escaladarea inflaţiei actuale ! are darul de a risipi reţinerile celor mai
susceptibili dintre potenţialii clienţi.
Bodega şi restaurantul "Funcţionarul
Public(( - ce semnifică o unitate funcţională a ansamblului cooperativei cu acelaşi nume îşi baza succesul pe faptul
că era "frecventată de intelectuali români
de la oraş şi sat" 127. Cum lesne se poate
bănui, ne aflăm în plină ofensivă etnică ...
Pentru a nu încărca excesiv "nota de
plată" a acestui subcapitol am ales, pentru finalul său, o reclamă construită după
canoanelc clasice ale genului : cu adresa

pol de interes al vieţii comerciale din o- şi oferea o serie de avantaje ce
nu puteau fi trecut uşor cu vederea. Pe
lângă calitatea produselor, reclama
din
primăvara anului 1933 insistă asupra abonamentelor "pentru masă în preţ convenabil". Noutatea constă în încercarea
de a câştiga benevolenţa provincialilor lucru meritoriu în ceea ce priveşte asigurarea unui bun renume şi a unui câştig
pe măsură - prin expresia : " ... Pentru
cel dela ţară ofer curte pentru căruţe şi
cai" 1 ~ 2 • Doi ani mai târziu, ingredientelor
de calitate şi abonament le este adău
gată o surpriză pentru citadini, de această dată : " ... Biliard excelent stă tot timpul
la dispoziţia amatorilor" 123_ Acest spirit
tolerant nu putea decât să-i fortifice investiţia comercială pe care o patrona ...
In epocă era încetăţenită combinaţia
comercială între bodegă şi restaurant. Primul termen al relaţiei răspundea unor
nevoi cotidiene, mult mai puţin pretenţioase şi incluzând o lume pestriţă ca provenienţă socială. Accesibilitatea garanta o
reală democratizare comportamentală. In
cazul restaurantului cercul de clienţi
se recruta dintr-o lume ce beneficia de
un anume nivel profesional, cultural şi
-mai ales - financiar. Restaurantul implica o anumită ţinută şi maniere elegante,_ un anume grad de rulaj social, o notă
evidentă de snobism ce nu era la îndemâna tuturor. Trebuia să ai un farmec
discret, educaţie şi... bani. Aici serveai
doar mesele principale ale zilei şi te delectai cu programul de seară - aşa cum
era de pildă cazul cafenelei "Bucureşti a
care şi-a permis să angajeze o companie
de revistă şi music-hall în primăvara anului 1936 n-.. Comparativ, bodega reprezenta un veritabil spaţiu de tranziţie, unde erai servit pe toată durata programul~i şi indiferent de aspectul fizic şi socral. ~atronul făcea bani cu bodega şi îşi
menţmea respectabilitatea cu restaurantul
sau cafeneaua. Bodega se preta posibilităţilor şi răspundea preferinţelor celor cu
venituri modeste - fiind, metaforic vorraş

12 2

1' 5 Va!>ile Goldiş (2-! octombri~ 1925). Dimitrie Gusti (15 iunie 1933) şi Virgil Madgearu (:l septembrie 1934).
m; GANDUHI, I, nr. 2 '1 februarie 1935, coperta III.
127 GAZb:TA ODOHHEIC'LL'I, IX. nr. 2BO,'
30 iunie 19:l9. p. 4.

SECUIMF.A, III. nr. 96,'17 mai 1933, p.

412J GANDURI, I, nr- 2/1 februarie
1935,
coperta III.
124 GAZETA ODOHHEIULUT
VI, nr. Hl3.'
29 martie 1936, p. 4.
'
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localului şi lista produselor, cu adverbul
"numai" plasat la locul lui, cu o cantitate rezonabilă de superlative. Deci : "Numai la Bodega Borbely Erzsi-Markon din
B-dul Regele Ferdinand No 53 găsiţi vinurile cele mai bune şi eftine. Ţuică specială de prune. rachiuri, coniac, rom, liqueruri. Bufet astortat, bere la pahar,
mâncăruri calde şi reci. Preţuri moderate, serviciu conştiincios" 128 . Chiar şi sub• linierea este la locul ei în acest text calm
şi explicit. Un veritabil model de clasicism ...

reclamă

de abia de acum urmează 130_ Dincolo de inofensiva inexactitate legată de
numărul de locuitori din oraş scuzabilă prin prisma dorinţei de persuasiune
- aflăm că locul de desfăşurare a evenimentelor legate de vacanţa de vară este
chiar edificiul liceului de stat ("Şt. O.
Iosif"). Fiind vorba de un veritabil prospect w, cel care l-a conceput simte nevoia să dea maximum de informaţii într-un spaţiu tipografic redus. O formulă
similară de prezentaţie utilizează şi au~
torul prospectului Băilor Homorod 132.
Spre deosebire de celelalte staţiuni ale ţi
nutului, se revine destul de des asupra
informaţiilor legate de băile amintite __:_
poate şi prin prisma distanţei accesibile
care le despart de capitala judeţului. :Reclama este concentrată - cu deosebire pe durata lunilor aprilie-iunie 1935. Prima "mişcare" după editarea prospectului
este aceea de a anunţa acordarea unei reduceri de 50% din tariful C.F.R. pe timpul
sezonului de băi "la intervenţia d-lui senator T. Muică pentru staţia Odorhei, deservind Băile Homorod" 1:1:1. Pentru numeroşi amatori de drumeţii mai puţin
conven tionale şi necesitând un, spaţiu temporal restrâns la câteva ore - "Cea mai
plăcută escursie o puteţi face la BAILE

DIVERSE
In principal trebuie să luăm în discuce privesc, în mod nemijlocit, petrecerea timpului liber. Acest imens
capital ce stă la dispoziţia fiecăruia dintre noi şi poate fi utilizat sau "omorât"
după propria voinţă. Funcţie de situaţia
declanşată vom distinge şi variantele existente la Odorhei pe durata anilor interbelici.
Având în vedere poziţia geografică a
zonei, pe primul loc se instalează staţiu
nile balneo-climaterice. Izvoarele de apă
minerală şi termală, un adevărat dar fă
cut localnicilor de către natură în compensaţie faţă de regimul temperaturilor,
asigură un câştig constant cu o investiţie
minimală de capital. Oraşul Odorhei în
sine este privit ca un ideal loc de vilegiatură ce se deschide ca atare în data de
15 iulie 1925 - "pentru membrii corpului didactic, de toate gradele, având ca
scop să dea posibilitatea de vilegiatură,
recreaţie şi pentru ţinerea diferitelor cure
pe lângă condiţiuni favorabile acelora cari
necesită odihnă, după munca zdrobitoare
de nervi de peste an, în şcoală" 1 ~9 . Am
putea afirma că se atinge partea cea mai
delicată a procesului de învăţământ autohton, de atunci şi de acum ... Textul de
ţie activităţile

128

coperta

GANDURI

rr.

I,

nr.

2/1

'

februarie

wu "... Odorheiul, ca şi jurul, e in acest scop
foarte potrivt. Clima de munte, aerul curat,
încărcat de ozon, băile şi apele minerale din
oraş şi nemiJlocita apropiere băi de sare, iodbrom, fier ~j de radiu, frumuseţile
natural<!
pentru turişti, locurile de escursie cu priveliş·
ti pitoreşti face regiunea să fie unul din cele
mai potrivite locuri de recreaţie. Orăşelul, cu
11 mii locuitori (/), situat la poalele munţilor
Harghita, cu straclele sale curate. casele burgheze driigu~e, impresionează plăcut streinul,
de la prima vedere. Industria desvoltată şi
ieftina, frumoa~a industrie casnică, productele
de lapte şi stocul de vite sănătoase predestinează ţinutul să fie cercetat, an de an. tot de
mai mulţi, chiar şi din punctul de vedere al
economisirii. Locuitorii săcui sunt ospitalieri,
iar din punct de vedere etnic oferă un studiu
interesant. Păraele de munte, bogate în păs
trăvi si raei, oferă distraţie plăcută. Circulaţie cu autoLus spre Sovaia şi alte băi ... " !.1
HAH.GHITA, 1, nr. 11/21 iunie 1925, p. 6.
m Vezi spre comparaţie prospectele anuale
ele prezenta~ie ale liceului r\e băieţi "şt. o. Io~if" spre exemplu cel din anul 1925, cu nl'.
41Rit925, în HARGHifA. I, nr. 14/12 iulie El2.i.
P· 5, biling,·.
iJl Vezi GLAS ROlHANESC din regiune''!
secuizatd, V, nr. 1:l9/24 aprilie 1915, p. 7.
::<J lbzdcm, nr. 161/25 mai 1935, p. 1.

lfJ35,

129 "Odorheiul, loc de vilegiatură', în H:\HGHITA. I, nr. 11/21 iunie 1925, p. 6 Vezi ~i
cele două articole scrise de profesorul Nicolae Stoica 1?i intitulate "Poate fi Odo1·heiul .~ta
ţiune balneo-climaterică ?", in GAZETA ODOH·
HEIULUI, IX, nr. 272.'6 martie 1939, p. 4 ~i
nr. 273/15 martie:: 1939, p. 2.
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măvara anului 1938 : "D-voastră nefiind

HOMOROD((. Care ar fi avantajele unei
astfel de alegeri ? Iată-le : "Muzică escelentă, grătar
special, beuturi la gheaţă,
bufet bine asortat. Dans în fiecare duminică în sala complect renovată" i:H.
Deşi nu este cea mai importantă staţiune din salba desfăşurată în zonă, baia
"Harghita" beneficiază de o prezentaţie
cu iz romantic t:J5. Proprietate a comunei Ciuc-Cicio ea "e situată într-o vale
tăcută, înconjurată de pădure de brad seculară". Urmează aşa-zisele date tehnice,
iar - în final - o interesantă referire
la lipsa de interes şi de fonduri care gravează asupra calităţii acestui Joc : " ... Dacă n-ar conduce mizerabilele drumuri la
această bae, iar stăpânii, azi săraci lipiţi
pământului,
ar putea jertfi mai mulţi
-bani pentru ea, această bae ar întrece Sovata, şi ar deveni una dintre cele mai cercetate băi ale Europei Centrale !" 136. Categoric, nu de modestie duc lipsă proprietarii staţiunii...
Acelaşi patriotism local (benefic pentru atâtea zone ale ţării) este exacerbat
şi în prezentarea Băilor Seiche. Fiind cea
mai veche şi însemnată staţiune din preajma oraşului Odorhei - situată la numai
45 de minute de mers pe jos - ar profita enorm de pe urma unei campanii de
presă inteligent concepute şi "ar întrece
Carlsbad-ul, sau Herculanele". Pentru
sinceritatea şi prospeţimea textului, vom
reda - în cele ce urmează ~- un fragment ceva mai extins din explicitarea "supărării" locale : " ... Să spunem tare, ce avem. Nu e ruşine, ci e o datorie. Să publicăm, ca să facă cât mai mulţi bae la
Seiche, să-şi bea apa cât mai mulţi, ca
să-şi recapete sănătatea. Să vie şi alţii în
ţinuturile noastre. Să-şi petreacă vara
între noi. Să ne cunoască, căci astfel ne
vor îndrăgi. Iar noi să cercetăm această
bae, să nu ducem banii în alte localităţi.
Dacă facem aceasta atunci baia Seiche se
poate amplifica şi dezvolta în mod necesar" 137.
Într-un mod similar se încearcă propulsarea băilor sărate Fernengel, în pri134

P· 5.
V>
126
137

duşmanii propriilor bani, nu vă duceţi
la vară la băi streine şi scumpe, pentru
ca să vă vindecaţi reuma, bolile de rinichi şi femeeşti, etc., etc., ci folosiţi escelentele Băi sărate Fernengel, unde cu
o cheltuială minimă scăpaţi de orice suferinţă- Cursă comodă" 1:18 . Ultima parte a textului se referă, totuşi, la mijlocul de transport şi nu sugerează - nici
chiar accidental - posibila apropiere dintre reclamă şi capcană în care sfârşesc
cred ulii...
Revenim la interiorul ospitalier al oraşului prin intermediul referirilor la o
modalitate extrem de uzitată pentru trecerea timpului - mersul la cinematograf.
Mărturisim că aveam la îndemână prezentaţia plină de prospeţime a multor pelicule ce au rulat în intervalul deceniului patru la Odorhei, dar ne-am fixat atenţia doar asupra unui unic text mai
mult decât relevant pentru speranţele îndreptăţite de cea de-a şaptea artă. Chiar
cu riscul de a părea prea lung, îl vom
reda în totalitate şi vă vom lăsa plăcerea
să-1 savuraţ.i pe îndelete. "Cinematograful Royal din Odorheiu aduce la cunoş
tiinţa Onor. Publicului spectator că, pentru a-i putea servi filmele al căror renume au făcut ocolul pământului, cu mari
sacrificii a contractat aceste filme, fiind
pe deplin convins că nici un amator de
senzaţii puternice nu va lipsi de la reprezentarea lor ce urmează a se face în
cursul lunei Februarie a.c. (1935, n.a.).
Pentru ca Onor. Public să-şi poată
face doar o idee generală despre celebritatea acestor filme, dăm mai jos numele
câtorva din ele :
Mascarada, cea mai fantastică realizare a lui Willy Frost, Pa ula W eccley şi
Olga Tschehov. Orchestra Operei din Viena, în asociaţie cu or-chestra Filarmonică
tot din Viena, execută muzica acestui
film. - Bestia umană, puternică dramă
de moravuri, interpretată de steaua cu
renume mondial, Irena Dunne. - Sufletul în faţa justiţiei, altă dramă puternică
ce mişcă omul până la lacrimi, făcându-1
să retrăiască clipe cu adevărat reale. Povestiri din pădurea vieneză, operetă cu

Ibidem, nr. 163/29 iunie 1935, P- 4.

HARGHITA I nr. 2/Hl
aprilie lD::!c,
Ibidem.
' '
Ibidem, nr. 8/:H mai Fl:?5, P· 2. Vezi, !n

1'1 CiAZETA ODOHHFillLlii. VIII, nr. 254/
28 mai 1938, p_ 4-

context, şi prezentarea băilor de la Sovata,
ibidem, nr. 7/24 mai 1925, p. 2.
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viaţa
ţie desăvârşită a

mai târziu, căpătând o puternică coloratură conciliantă atât de firească prin
simplul fapt al convieţuirii în cadrul ace-

subiect din

veselilor vienezi, creaMagdei Schneider, Leo
Slezak, Georg Alexander şi cu concursul
Filarmonicei din Viena. - Noul Tarzan
(Tarzan al doilea), film din viaţa omului
trăit printre animale, în rolul principal
marele Johnny Weissmtiller, cunoscut din
filmul de mare succes "Tarzan primul".
-Beţia aeriană, viaţa reală, plină desenzaţii, a celor ce dintr-un instinct neînţeles încă, simt dragoste de a pluti în
văzduh la un loc cu păsările cerului. Emoţii puternice, momente de groază, provoacă vederea acestui film. Fiicele Excelenţei Sale, mare operetă după cunoscuta piesă de teatru "Micul Debit" cu
Nagy Kat6 şi Willy Fritsch. - O săritură
în prăpastie, film de aventuri periculoase, creaţie originală a simpaticului Harry
Piel, supranumit Regele Stepelor, Regele
Cowboylor. - O femee care ştie ce vrea,
superbă operetă a nemuritorului Oscar
Strauss, în rolurile principale Lili Dagover, Adolf Wahlbruck şi Hans Junkermann. - Păcatele lui Madelon Claudet,
zguduitoare dramă socială cu celebra tragediană Helen Hayes. Acest film puternic
care zguduie inimile celor mai rezistenţi
oameni, a obţinut cel mai mare succes
cunoscut până acum în viaţa filmelor.
Atragem atenţia din nou că nimeni
nu va mai avea ocazia să vadă aceste filme ce cu mari şi grele sarcificii au fost
obţinute"

luiaşi

stat : "Răspândiţi "HARGHITA"
gazeta independentă a poporului român
şi maghiar. DORUL DE PACE DINTRE
POPOARE trăeşte în inima oricărui om
cu suflet nobil. La realizarea acestei dorinţi sublime contribue : abonaţii gazetei
"Harghita" cei care publică reclama în
"Harghita" 14 1.
Strategia editorilor săptămânalului
"Secuimea" se orientează spre o altă sferă de interese a concitadinilor şi anume aceea de a putea fi în atenţia publică prin intermediul reclamelor găzdui
te în paginile gazetei. Situaţia nu era
străină de dificultăţile legate de orice început de serie, atunci când orice abonament onorat este de nepreţuit : "Abonaţii noştri care şi-au achitat abonamentul
pe un an beneficiază la un anunţ gratuit
în mărimea acestuia de 2 ori pe an, iar
cei cu abonamentul achitat pe 1/2 ani la
un singur anunţ gratuit" 1.: 1 . Un foarte
bun exemplu despre posibilităţile inventivităţii umane ...
Apariţia lucrării profesorului G. Popa-qsseanu intitulată, sugestiv, Secuii şi
secuizarea Românilor(( nu putea trece neobservată tocmai în Odorhei. Aşa se face
că, imediat după ieşirea ei pe piaţă, este
propusă în termenii
cei mai favorabili
prin intermediul gazetei "Secuimea" :
"Secuii şi secuizarea Românilor'', cartea
d-lui prof. G. Popa-Lisseanu, nu trebue
să lipsiască din casa nici unui Român din
Secuime, deasemenea nici din bibliotecile
şcolilor primare şi secundare. De vânzare
la librăria "Minerva" Odorheiu. Lei
30" 1'•: 1• La scurt timp după aceasta, invita1;ia este reînnnoită - folosindu-se un
alt argument de prim-plan : "Secuii şi
secuizarea Românilor" epuizându-se la
libri\ria "Minerva" a fost comandat un
noi stoc, care va sosi în scurt timp. Această excelentă scriere nu trebuie să lipsească depe biroul nici unui intelectual
din Secuime" Hr.. Situaţia prezentată poate fi înţeleasă mult mai bine în contextul
numeroaselor luări de poziţie înregistra-

t:m.

Periplul intelectual al domeniului continuă în zona presei cu directă referire la încercările persuasive de impunere în graţiile opiniei publice. Privitor la
presa românească a perioadei interbelice
nu avem prea multe exemple, dar cele
care există pot fi socotite drept dovezi
concludente ale unei permanente dorinţe
de autodepăşire a condiţiei de provincial.
In chiar primul număr al publicaţiei săp
tămânale "Harghita", este conţinut ungeneros îndemn la concivilitate interetnică
- de remarcat faptul că ziarul era bilingv ! - prin formula : "Răspândiţi
"HARGHITA", gazeta independentă a
neamului românesc şi maghiar !" 1'. 0 . Textul este mult amplificat câteva numere
U9

perta

GANDURI. I, nr. 2/1 februarie HJ35, co-

Ibidem, nr. 9(7 iunie 1925, p. G.
2 SECUIMI':A. I nr. 13/23 mai 1931 p. 2.
14 J Ibid(;m, III, n~. 93131 martie 1933: p. 4
l.W Ibtdem, nr. 95/7 mai 1933, p. 2.
lH

rv.

140

14

HAHGHJTA, I, nr. 1 '12 aprilie 19:>5, p

3.
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nate până la similitudine perfectă, de un~
de deducem că acesta este produsul de
reclamă" tipic al eroului nostru 148 • Ori~um, gospodinele din Odorhei au avut un
moment de vârf al existenţei lor ...
Un alt personaj care aduce o notă de
pitoresc în existenţa patriarhală a .o:aselor româneşti interbelice este mag1c1a~ul. Dacă alte localităţi beneficiază de
serviciile autorizate ale unei profesioniste, la Odorhei se opreşte -în octormbrie
1937 - un profesor indian autentic : Sady Faim. Textul de prezentaţie este însoţit de fotografia de rigoare pentru
nota de credibilitate obligatorie - şi este
conceput după toate canoanele genului 149. Personajul misterios se instalează
pe strada principală, dar (nota bene !)
spre capătul periferic al ei (de aici un
plus de interes, alimentat şi prin peliculele epocii), unde prestează serviciul său
"în fiecare zi dela 8 dimineaţa până la
8 seara".
Ultimul segment al rubricii de faţă
îl dedicăm unor activităţi cu mult mai
bine ancorate în pragmatismul unei existenţe trepidante. Lozurile această minunată formulă ludică ce aduce câştig se bucură şi în Odorhei de atenţia cuvenită. "Vinovat" este în primul rând
- proprietarul colecturii Revesz din Tg.
Mureş, care şi-a deschis mai multe puncte
de desfacere în Secuime. Multe sunt pla&dte în Odorhei, iar dintre acestea cel mai
activ ne apare punctul instalat în libră
ria "Minerva". Orice moment al anului
este indicat pentru întâlnirea cu norocul,

te în epocă, pe plan local, vis-a-vis de procesul de secuizare a românilor din zonă ...
In atenţia profesorUor de istorie 14 5 este
titlul unor incitante opinii legate de începerea anului şcolar 1934135. Semnatarul
articolului este de părere că "cel mai potrivit manual de Istoria Românilor este
al praf. univ. Ioan Lupaş ... " Suntem într-o epocă unde funcţiona principiul manualelor paralele, de unde se putea alege ...
Ion STERIOPOL, dinamicul ferment
al acţiunii culturale româneşti din Odorheiul interbelic, îşi probează valenţele
talentului multilateral prin publicarea unui volum de versuri la editura Miron
Neagu din Sighişoara. Apărut în primă
vara anului 1940 şi intitulat - premonitoriu - "Credinţe ucise", el beneficiază
de o recenzie extrem de favorabilă din
partea unui coleg din corpul profesoral
al liceului de băieţi "Şt. O. Iosif", respectiv I. Creangă ili6.
Un alt mod interesant şi util de a-ţi
petrece timpul liber este acela de a urma cursurile unei şcoli de şoferi. Reflex
firesc al creşterii nivelului de trai, faptul că-ţ.i poţi permite mai uşor achiziţio
narea şi folosirea unui automobil nu mai
semnifica o mare noutate la debutul deceniului patru, nici chiar într-un oraş precum Odorheiul. Societatea interbelică avusese destul timp să se convingă de avantajele unei maşini : viteză, confort,
statut social, prilej de distracţie. Vizitarea staţiunilor din zonă şi a marilor oraşe Braşov, Tg. Mureş, Ploieşti devenea o realitate la îndemâna multora
dintre cetăţenii oraşului. In atari condiţii, propunerea fraţilor Bartok şi a lui
Iuliu Fernengel jr., ce şi-au deschis la
jumătatea lunii mai 1931 " ... în B-dul Regelui Carol II Nr. 3 singurul curs de şo
feri pentru judeţul Odorheiu autorizat de
Ministerul de Interne cu ordinul No 2775/
1931" w, era mai mult decât binevenită ...
Maestrul de artă culinară Hellwig G.
Ioan este un personaj pe care l-am întâlnit în turneu promoţional şi prin alte
oraşe ale Transilvaniei. Textul pe care-1
utilizează în vara anului 1931 este asemănător cu celelalte informări menţio145

Hll
149

Faim, care a trăit mult timp în India, a făcut
pământului şi care ştie şi cunoaşte toate
oraşele mari din lume. J!le unde a călătorit,

ocolul

unde a fost vizitat de un public foarte distin:'
care a admirat arta lui de a prezice şi explica gândurile şi viaţa omului, spiritul mediu
care prezice trecutul, viitorul. prezentul după
fizionomie,
matematică, grafologic şi chiromanţie. Descoperă orice secrete şi boli, prezice
şi desluşeşte de asemenea orice afaceri personale, comerţul, amorul, căsfltoria. sarcina, câş
tiguri neaştept<lte, judecăţi, boalele, suferinţe
sufleteşti de iubire, arată calea de luat pentru
evitarea accidentelor fatale şi afacrile lor. ViZitele se primesc în fiecare zi de la 8 dim. pân:j
la 8 seara in B-dul Regele Ferdinand N-88", în
GAZETA ODORHEil'LUI, VII, nr. 239/28 octombrie 1937, p. 4.

Ibidem, IV, nr. 117/29 august 1934 p. ''
ODORHEIULUI. X,
300j
2·1 aprilie 1940, p. 1-3.
147 SECU!MEA. I, nr. 13/23 mai 1931. p. 4
14 6 GAZETA

Ibidem, nr. 26/28 august 1931, p. 3.
"A sosit în Odorheiu prof. indian Sady

nr:
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dar parcă de sărbători satisfacţia este cu
atât mai mare ! 150,
Despre o cu totul altă formă de loterie este vorba cu prilejul campaniilor electorale. Pasiunile politice ce se trezesc
la viaţă în acest moment solemn al evoluţiei naţiunii, confruntările mai mult sau
mai puţin ortodoxe de opinii, atmosfera
tensionată şi agitaţia specifică ce premerge "asaltul" urnelor de vot - totul se
pretează unei prezentaţii de reclamă de
cea mai autentică valoare. "Gazeta Odorheiului" - pe durata primei sale serii din
anul 1926 -este extrem de favorabilă reprezentanţilor P.N.L. Aşa se face că, pe
durata campaniei electorale din primă
vara acelui an, număr de număr este
pus la dispoziţia politicii de partid. Textele sunt elaborate bilingv (să nu uităm
că majoritatea populaţiei de aici este de
etnie maghiară) şi se referă la binefacerile guvernării liberale şi la numeroasele
avantaje pe care perpetuarea acesteia
le-ar aduce localnicilor. Nu intrăm în amănunte probabil cu ocazia unui studiu special dedicat acestui subiect - ci
ne limităm să atragem atenţia, acum, asupra insistenţei manifestate vis-a-vis de
funcţionărimea epocii 15 1, şi a religiozită
ţii pe care o incumbă adularea unui puternic personaj din ierarhia P.N.L. 152.
Mai reţinem puţin atenţia lectorului
cu două reclame apărute în presa românească locală ce fac referire la alte ţi
nuturi ale ţării. Prima dintre ele - ce
se încadrează într-o adevărată campanie

susţinută mulţi ani la rând aparţine
cunoscutei pepiniere de pomi, trandafiri
şi viţă de vie altoită "MILL" din Tomnatic, Banat 153 . Textul este construit cu
cea mai mare atenţie şi probează existenţa unui adevărat cult al proprietarului pepinierei - Carol Buding - pentru
binefacerile acestei forme de semnalare
economică. O a doua este prilejuită de
organizarea unei manifestări anuale găz
duite de Capitala ţării : "Vizita ţi Capitala în timpul Lunei Bucureştilor. Profitaţi de reducerea pe căile ferate acordată
până la 9 iulie (1936, n.a.) şi de toate avantajele oferite cu acest prilej. Câteva
zile petrecute în Capitală, în timpul Lunei Bucureştilor însemnează câteva zile
de reală mulţumire, echivalează cu un
voiaj în străinătate (?). - Dacă plecaţi în
ajun de Duminecă, aveţi 75 la sută reducere pe C.F.R. In cursul săptămânii 50
la sută" 154 . Fără comentarii. ..

.•

Traseul eul tural românesc interbelic
din Odorhei ar putea fi stabilit, ca limite
cronologice, între înfiinţarea Despărţă
mântului ASTRA local şi cursurile de limbă italiană oferite pe durata anilor
1939 şi 1940 155 - concitadinilor săi de
către profesorul Gheorghe C. Radu de
15:! SECUIMEA, II, nr.
84/23
decembrie
1932, p. 5.
154 GAZETA ODORHEIULUI, VI, nr. 200/
25 iunie 1936. p. 7.
155 Organizarea acestor cursuri se încadrează in linia de orientare culturală a statului
romAn - operată Ia finele deceniului patru spre Italia. Primul anunţ - ce specifică. Inalta
specializare a profesorului şi faptul că respectiva manifestare avea loc in locuinţa acestuia (!) - datează de la rlebutul lunii mai 1939.
Se revine - la jumătatea lunii următoare cu precizări suplimentare privind studiile din
Italia ale lui Gheorghe c. Radu şi posibilitatea
de "Facilitare călătorii Italia prin Institutul de
Cultură Italiană din Bucureşti". In fine, cea mai
completă informaţie este furnizată la debutul
anului 1940 - atunci când se enunţa : "Un
curs absolut gratuit de italiană în Odorhei cu
singura obligaţiune de a se procura cartea
Praf. Lilio Cialdea, "Schema di Lezioni d'ltaliano per principianti printr-o librărie din
loc. Cine doreşte să înveţe o limbă frumoasă.
armonioasă şi uşoară, să se Inscrie la cursul
ele italiană! Praf. c. Gh. Radu". in GAZETA
ODORHEIULUI, X, nr. 294/20 ianuarie 1940,
P· 4.

150 "Cele mai multe Iazuri de la Loteria ele
Stat s-au vândut, in judeţul Odorheiu, la Librăria "MINERVA". Câştigurile au fost achitate totdeauna, imediat după tragere, cu cea
mai perfectă punctualitate. Este deci în interesul Dv. să vă grăbiţi ş'i să vă procuraţi un loz
norocos la Librăria "MI NERV A" cât mai curând, un loz putând fi şi ce>l mai practic ca·
dau de Sf. P~tl. Preţul unei optimi de loz este
Lei 125. Un sfert de loz costa Lei 250. O jumă
tate de loz costă Lei 500. Proxima tragere este
in zilele de 4 şi 5 Maiu", in SECUIMEA, III,
nr- 94/14 aprilie 1933. p. ti.
151 Vezi articolul "Ce-a făcut Partidul li-

beral pentru

funcţionarii

publici ?"

şi

...

apelaţia

directă

la adrena acestei categorii intelectuale
din GAZETA ODORHEJULUI, I, nr. 3/11 mai
1926, p. 4.
.
a50 Articolul de fond intitulat
"IATA (JMU L !" şi poezia "Cântec să1·bătoresc", dedicute d-Iui Ioan Th. Florescu, deputat liberal 5i
membru in conducerea partidului, ibidem, nr.
4/18 mai 1926, p. 1 şi 2.
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băieţi "Şt. O. Iosif". Iniţia
tiva în domeniu este susţinută prin intermediul amintitei
societăţi culturale, a
corului DOINA" şi a orchestrei militare
a Regimentului 6 Jandarmi, prin presa
românească şi asociaţiile de binefacere.
Graţie eforturilor depuse de unele dintre
personalităţile
oraşului cum au fost
profesorii Ion Stariopol, Ion Banu şi Octavian M. Dobrotă, avocatul Mihai Constantinescu şi comerciantul Gheorghe N.
Gârneţiu
- rezultatele înregistrate în
timp au fost dintre cele mai pozitive.
Capitolul reclamei - structurat după
principalele sale sectoare de activitate ne-a relevat existenţa unei lumi dispuse
să se angajeze, chiar şi fără modele de
urmat, într-o competiţie onestă şi profitabilă. Ce altceva pot semnifica, spre exemplu, veritabilele prospecte de prezentaţie a reţelei de staţiuni balneo-climaterice din judeţ sau ofertele magazinelor
de modă, încălţăminte şi produse alimentare ? Sau modalităţile diverse de organizare a "confruntării" pentru garanţiile
clienţilor operate de proprietarii localurilor din Odorhei ?

O realitate se impune cu prioritate
fie subliniată : având în vedere superioritatea demografică a elementului etnic maghiar înregistrăm un control cvasitotal al sectorului comercial şi industrial nutrit şi de o tradiţie în domeniu,
în vreme ce pe tărâm cultural se poate
vorbi despre o evidentă stare de echilibru
- înregistrând şi aici excepţiile notabile
- cu etnia română. Incercarea de impunere a unui efort concurenţial loial între
cele două etnii ale zonei - lucru afirmat
în termeni clari şi concilianţi - pare menită să accelereze procesul de urbanizare
a localităţii şi să asigure prosperitatea şi
confortul dorit de către toţi cetăţenii ei.
Exemplul palpabil al evidenţei unei convieţuiri paşnice vezi editarea bilingvă
a gazetelor, traducerile din proza maghiară, participarea unor intelectuali maghiari la acţiunile culturale ale românilor şi ale formaţiilor muzicale româneşti
la serbările maghiarilor - ne îndeamnă
să considerăm această atitudine ca fi-
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CULTURE ET RECLAME DANS ODORHEI PENDANT L'ENTRE DEUX
GUERRES
(Resume)
La panorama offert avec cette occasion est con<;ue comme une prolongement des recherces deja finalises pour
une autre viile de l'endroit : MiercureaCiuc. Notre intention - encouragee per
les editeurs de-la revue que vous lisez est celle de refaire, dans quelques ,,episodes", les dimensions reeles du melange
emblematique de la culture et de la reclame dans la region des Szekle.rs pendans l'entre deux guerres.
Etant consecientes que nous presentons les faits sculement par la perspective de l'image roumai,ne de l'epoquc,
nous offron~ l'opportunite aux-quels qui
sont vraiment intereses au sujet de l'histoire des Szeklers de nous ajoutent par
leurs travails.
L'initiative dans le domaine culturel
roumain de l'epoque est soutenu par le
Departement ASTRA d'Odorhei, aussi

que par l'entremise de la societe musicale "DOINA" et la fanfare du Regiment
No-6 des Gendarmes de la viile, par la
presse et des asociations de bienfaisance. Grâce aux efforts reuni des plus importantes personalites de la viile - nous
citons i<;i seulement les noms des professeurs Ion Steriopol, Ion Banu et Octavian M. Dobrotă, de 1 avocat Mihai Constantinescu et du commen;ant Gheorghe
N. Gârneţiu - les resultats ont ete d'une
tres bonne qualite.
Le chapitre de la reclame - structure apres ses principales secteurs de manifestation - nous a reveler l'existence
d'une monde forte disposee d'etre engagee - meme sans modeles - dans une
competition hânete et profitable pour
tous. Quelle est - dans cettes circonstances - la signification des veritables
prospects rediges pour le reseu des sta259

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

tions balneo-climatique de la regwn or
les offres con~ues par des magasins de
modes, des chaussures et des produits alimentaires ? - Or les modalites diverses dans lesquelles se manifeste la "confrontation" parmi les proprietairs des
restaurants de la viile ?
La majorite demographique apariienne aux hongrois qui controlent les secteurs commercial et industriei. Du point
de vue culturel est plus qu'evident
qu'existe une etat d'epuilibre entre les
deux ethnies.

L'exemple de la cohabitation pacifique
des roumains et des hongrois dans cette
region - vois pour t:;a la publication bilingue des journaux, les traductions de
litterature hongroise parru dans la presse
roumaine de la periode. la participation
des intellectuels hongrois aux actions
culturelles des roumains et des ensambles musicales roumains aux fetes des
hongrois - represente une attitude normale, genereaux et, sans doute, repetable.
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