
Ziare, gazete şi reviste gălăţene de acum 100 de ani
[extras]

Abstract: 
Optsprezece  publicaţii  periodice  gălăţene  menționează  tomul  al  III-lea  din  bibliografia  naţională
„Publicaţiile periodice româneşti” pentru anul 1919. Tematicile abordate de aceste publicații vizează: ştiinţa,
cultura,  interese  ale  asociaţiilor  profesionale,  politica,  ştirile  şi  informaţiile  cotidiene.  Se  scria  despre:
Eminescu,  Moise,  Cristos,  Cleménceau,  o  nouă  putere  mondială,  o  viitoare  criză  economico-financiară
gravă,  chestiunea  Dunării,  bolşevism,  prima femeie  avocat  în  România,  dar  poate  cel  mai  surprinzător
subiect de articol de presă la anul 1919 este „telefotul”. Interesant de observat este că multe articole par să fi
fost scrise pentru gălăţeanul de astăzi. 
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Abstract: 
Eighteen periodicals of Galaţi mention the 3rd volume of the national bibliography „Publicaţiile periodice 
româneşti” for the year 1919. The themes addressed by these publications are: science, culture, interests of 
professional associations, politics, news and daily information. They were writing about: Eminescu, Moses, 
Christ, Cleménceau, a new world power, a future serious economic and financial crisis, the Danube issue, 
Bolshevism, the first female lawyer in Romania, but perhaps the most surprising subject of a 1919 press 
article is the "telefot". And interestingly enough, many articles seem to have been written for today’s citizen 
of Galați.
Keywords:  
Galați, year 1919, periodicals, „V.A. Urechia” Public Library, Romanian Academy Library, the national 
bibliography „Publicaţiile periodice româneşti” 

La momentul desfăşurării negocierilor de pace la Paris, ca urmare a ceea ce avea să rămână în istorie
ca fiind primul mare război mondial, optsprezece titluri de publicaţii periodice populau spaţiul publicistic
gălăţean - aflăm acestea din indicele la bibliografia naţională „Publicaţiile periodice româneşti”, realizată în
cadrul  planului  bibliografiei  naţionale,  de  un  colectiv  de  bibliografi  ai  Bibliotecii  Academiei  Române,
lucrare consemnând în tomul al III-lea, descrierile bibliografice pentru cele aproape 4000 de ziare, gazete şi
reviste româneşti apărute între anii 1919 şi 1924. 

Se publica la Galaţi, acum o sută de ani, pe diverse teme: ştiinţă şi cultură („Convorbiri ştiinţifice”,
„Dunărea”, „Revista ştiinţelor veterinare”, „Revista tineretului şcolar”), pentru diverse asociaţii profesionale
(„Buletin de studii şi informaţiuni”, „Gazeta meseriaşilor”, „Gazeta nautică”, „Legea”, „Revista industrială
«Arte şi  meserii»”),  pe lângă publicaţiile  politice  („Adevăr  şi  dreptate”,  „Progresul”,  „Tribuna”,  „Viaţa
ţărănească”) sau cele de ştiri şi informaţii cotidiene („Înainte. Galaţii noi”, „România”, „Vocea Galaţului”,
„Voinţa Galaţilor”), ba chiar şi ştiri de interes pentru comunitatea evreiască din zonă („Hatikvah”).

Gălăţeni citeau despre Eminescu, Moise, Cristos, Cleménceau, despre supremaţia Americii, ca nouă
putere mondială,  în faţa căreia Europa e necesar să fie solidară (uniune!?!), cu atât mai mult cu cât se
întrevedea  tot  mai  clar  o  criză  economico-financiară  gravă,  sau  despre  chestiunea  Dunării,  bolşevism,
incapacitatea femeii  de a  activa în  spectrul  politic  şi  de primii  ei  paşi  în  avocatură,  dar poate  cel  mai
surprinzător  subiect  de articol  de presă gălăţeană la  anul  1919 este  „telefotul”  -  după cum veţi  afla  în
continuare. 





*
Publicaţiile periodice centenare gălăţene au surprins viaţa comunităţii oraşului dunărean în cele mai

multe dintre aspectele ei. Poate că în secolul XXI ne-am pierdut obişnuinţa de a citi ziare, gazete sau reviste,
şi  totuşi  lectura  publicaţiilor  periodice  centenare  gălăţene  ne  îmbogăţeşte  spiritual  şi  sentimental,  dacă
reuşim să trecem dincolo de neconcordanţele lingvistice şi ortografice, pentru concordanţele soci-politico-
culturale observabile aici, multe articole părând a fi fost scrise pentru gălăţeanul de azi, dacă nu cumva par
să fi fost scrise chiar acum. 

Bibliografia publicaţiilor gălăţene de la anul 1919
„Adevăr şi dreptate”: 1/7 ianuarie - 23/30 iunie 1919 (II: 4-25); BAR: P. IV 4777
„Buletin de studii şi informaţiuni”: 1 iulie - 10 octombrie 1919 (I: 1-3/4); BAR: P. I 4855
„Convorbiri ştiinţifice”: 1 martie - mai 1919 (I: 1-2/3); BAR: P. I 5034; BJGL: P.G. I 994
„Dunărea”: 25 mai - 16 noiembrie 1919 (I: 1-25); BAR: P. I 4905; BJGL: P.G. I 1003
„Gazeta meseriaşilor”: 18 mai 1919 -... (IX: 125-160...); BAR: P. III 4373; BJGL: P.G. III 639
„Gazeta nautică”: 11 octombrie - 29 decembrie 1919 (I: 1-8); BAR: P. IV 5112
„Hatikvah”: 1 martie - 22 martie 1919 (III: 1-4); BAR: P. II 4564; BJGL: P.G. II 384
„Înainte. Galaţii noi”: 1 ianuarie 1919 -... (VI: 1-335...) ; BAR: P. IV 795; BJGL: P.G. IV 4
„Legea”: aprilie - 15 septembrie 1919 / 1 ianuarie 1920 (V: 1-7/14); BAR: P. II 2100; BJGL: P.G. II 38
„Progresul”: 31 octombrie 1919 (I: 1); BAR: P. III 42057
„Revista industrială «Arte şi meserii»”: 1 aprilie 1919 -... (I: 1-8...); BAR: P. II 5026; BJGL: P.G. II 382
„Revista ştiinţelor veterinare”: ianuarie/februarie 1919 (II: 1/2); BAR: P. I, II 4171; BJGL: P.G. II 393
„Revista tineretului şcolar”: februarie 1919 (I: 1); BAR: P. I 40134
„România”: 3 ianuarie - 20 ianuarie 1919 (I: 22-36); BAR: P. IV 4740
„Tribuna”: 7 ianuarie - 22 noiembrie 1919 (I: 7-36); BAR: P. IV 5399
„Viaţa ţărănească”: 15 aprilie 1919 (I: 1); BAR: P. III 42191
„Vocea Galaţului”: [?] ianuarie 1919 -... (II: [?]-454...); BAR: P. IV 4781; BJGL: P.G. IV 3
„Voinţa Galaţilor”: 11 ianuarie 1919 (I: [178?]); PPR III: 3315; BAR: P. IV 4698
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