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Ziare, tipografii,
librării (I)

Primul ziar a apărut în Ciacova în anul 1881. Este o
publicaţie în limba germană, la fel ca şi al doilea ziar. La
începutul secolului XX, până la izbucnirea celui de-al
doilea război mondial, a apărut doar un ziar de limbă
maghiară. (...) Între războaie au apărut ediţii speciale în
limba germană.

„Csakovaer Wochenblatt”
(„Foaia săptămânală

ciacoveană”)
Acest ziar era o copie a ziarului din Vârşeţ „Neue Wes-

chetzer Zeitung” („Ziarul nou din Vârşeţ”), ce apărea la
tipografia fraţilor Chudy din Ciacova între anii 1881-
1882 (până la data de 1 decembrie 1882). Vârşeţ a fost
atunci, după Timişoara, oraşul cu cele mai multe tipogra-
fii din Banat. Ziarul sus-numit a fost, din anul 1880 în-
cepând, condus de Julius Wettel şi Josef Veronits. Fraţii
Chudy erau în acel timp colaboratori ai tipografiei Kir-
chner din Vârşeţ. Când au preluat faţii Chudy, însă, în
1881 la Ciacova o tipografie de carte, a fost tipărit şi zia-
rul din Vârşeţ pentru cititorii din Ciacova. Tipografia din
Ciacova a fost, înaintea fraţilor Chudy, proprietatea lui
Franz Julius Wettel din Vârşeţ. Acesta a vândut şi s-a
mutat la Timişoara.

„Csakowaer Zeitung –
Organ für Land, Volk-

swirtschaft und Sociales
Leben” („Ziarul ciacovean –

pentru ţară, economie şi
viaţă socială”

Acest ziar apare săptămânal din data de 1 octombrie
1882 până la data de 5 ianuarie 1902 şi este tipărit în ti-
pografia fraţilor Chudy din Ciacova, până în 1886 cu li-
tere latine, iar apoi cu caractere gotice. 

Redactor-şef al ziarului este, între 1882 şi 1889, Eugen
Chudy. În anul 1899 tipografia trece în proprietatea lui
Peter Gradl, care este răspunzător şi asigură ca redactor-
şef şi apariţia ziarului „Csakowaer Zeitung”. 

Peter Gradl (născut în 13 decembrie 1868 la Teremia
Mare, decedat la 22 martie 1921 la Lipova) a fost tipograf
de cărţi. Din Ciacova s-a mutat la Lipova, unde a fost atât
tipograf, cât şi proprietar de tipografie. 

Întreaga colecţie a ziarului „Csakowaer Zeitung” se
află la biblioteca naţională „Széchényi” din Budapesta.
Cercetătorilor le stă acolo la dispoziţie şi microfilmul
acestui ziar. 

Din Wilhelm Josef Merschdorf, 
„Ciacova - târg bănăţean, monografie 

şi cartea plaiului natal”
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„Ciacova - Târg 

bănăţean.  Monografie
şi cartea plaiului natal”

A apărut, la Editura Orizonturi Universitare din
Timişoara, în condiţii grafice deosebite, „Ciacova
- Târg bănăţean. Monografie şi cartea plaiului
natal”, o lucrare amplă şi complexă, în două vo-
lume, purtând semnătura lui Wilhelm Josef Mers-
chdorf, în traducerea lui Alexander Ştefi. Lector
pentru ediţia în limba germană este Luzian Geier,
consilier editorial pentru ediţia în limba română -
prof. dr. ing. Horia Ciocârlie, iar redactor pentru
ediţia în limba română - prof. dr. ing. Ştefan Ki-
lyeni. Volumele au fost tipărite în ediţie limitată,
dar dacă cererea va depăşi numărul exemplarelor
solicitate, „Ciacova - Târg bănăţean. Monografie
şi cartea plaiului natal” ar putea fi retipărită.

Cei care doresc, pot achiziţiona cele două vo-
lume ale Monografiei de la Biblioteca oraşului
Ciacova, la preţul de 60 de lei. Informaţii supli-
mentare se pot obţine de la secretariatul Primăriei,
telefon: 0256-399.600.
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