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PERIODICE BÂRLÃDENE DIN SECOLELE XIX-XX
ÎN COLECÞIILE MUZEULUI „VASILE PÂRVAN”
Viaþa spiritualã a Bârladului, în cea de-a doua jumãtate a secolului al XIX-lea ºi primele decenii
ale secolului al XX-lea, ajunge sã cunoascã o amplã dezvoltare ºi datoritã celor peste 150 de
publicaþii periodice ale oraºului. Pentru acest interval de timp, se cunoaºte un numãr de opt tipografii
care au funcþionat ºi pe care le menþionãm în cele ce urmeazã: Unirea (iulie 1869-martie 1894), G.
Catzafany (20 octombrie 1878-1908), Românã, a librarilor V. D. Vasiliu ºi G. Barbu (mai
1887-1888), G. V. Munteanu (27 octombrie 1890-1910), Noua Tipografie, a lui Sigismund Gross
(1894-1900), Gutenberg, condusã de S. Segell ºi H. Stein (1896-1902), Comercialã, a lui C. S. Leþcae
(1900-1908) ºi C. D. Lupaºcu (1903-1910). De subliniat este faptul cã în anul 1909 mai rãmãseserã
doar trei tipografii: M. Buduºteanu-Catzafany, Munteanu ºi Lupaºcu, aºa cum afirma Gr. Creþu în
cartea sa Tipografiile din România (1910)1.
De la apariþia primului ziar, în 1870, ºi pânã în 1907, au apãrut la Bârlad peste 375 de lucrãri,
dintre care 324 de cãrþi, 36 de ziare ºi 5 reviste. Analizând perioada de publicare a acestora, s-a
constatat cã 11 ziare ºi 2 reviste au avut o viaþã scurtã – mai puþin de un an –, ele fiind legate mai ales
de propaganda electoralã, 6 fiind tipãrite în câte un numãr unic sau ocazional.
Primul periodic bârlãdean a fost „Semãnãtorul”2, apãrut la 27 septembrie 1870 ºi tipãrit, cu unele
întreruperi, pânã la 19 septembrie 1876, la tipografia Unirea. Al doilea periodic – „Paloda” – a apãrut la
5 februarie 1881, fiind tipãrit pânã în 1908 la tipografia lui Catzafany. Pânã în 1892, a fost condus de
ªtefan Neagoe, apoi de Th. Riga. Prezenþa lui George Tutoveanu3 la conducerea ziarului, dupã 1895, a
imprimat un puternic aspect literar acestei publicaþii. Muzeul nostru deþine douã numere din acest ziar,
care avea o apariþie sãptãmânalã. Cele douã numere (65 ºi 66) dateazã din anul 1882. În cel de joi, 29
aprilie, este descris în amãnunt un eveniment important petrecut la Bârlad: marele concert de binefacere
susþinut de principesa Elena Al. Bibescu4. În deschidere, ea a interpretat
concertul Stück de Weber, iar la finalul acestei prime pãrþi, primarul
Bârladului – D. Iordache Ganea – a oferit principesei, în numele oraºului,
o coroanã de lauri, legatã cu o largã panglicã româneascã, pe care erau
înscrise cu litere de aur cuvintele: „Principessei Elena A. Bibescu, Fiicei
lui Man. Kostaki Epureanu, comuna Bîrlad recunoscetóre”. A doua
parte a concertului a cuprins Rapsodia lui Liszt ºi douã piese de Chopin,
primite de cei de faþã cu entuziasm. Iatã douã fragmente grãitoare, din
ziar: „[…] Toþi, în picióre, dame ºi bãrbaþi, au esprimatu, prin aplause
frenetice, o nemãrginitã admiraþiune! ... Emoþiunea ajunse la culme.
Principessa Bibescu, adâncu miºcatã ºi cu ochii plini de lacrimi, a avut
d’abia putere a mulþumi. Aici, nu mai era vorba nici de musicã, nici de
artã. Bãrladulu a probat încã o datã cã sentimentele cele mai nobile, cele
mai delicate, remânu tot-dé-una tari ºi vioie în inima adeveraþilor
Români. […] În fine, încântatu ºi fermecatu, Bãrladulu întregu nu póte
decâtu sã mulþuméscã Principessei Bibescu pentru aceste câte-va ore de
adeveratã fericire ce a petrecutu în Salla Renascerea. Iar sãracii voru
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Cf. Istoria Bârladului, 1998, vol. I, p. 365.
Douã numere din acest periodic se aflã în colecþiile Casei Naþionale (Biblioteca) „Stroe Belloescu” din Bârlad.
Poet (1872-1957), membru fondator al Societãþii literare „Academia Bârlãdeanã” înfiinþate în mai 1915.
Pianistã de notorietate europeanã (1855-1902), care a contribuit la lansarea lui George Enescu în lumea muzicalã a epocii.
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bine-cuventa numele nobilei ºi marei artiste care alinã atâtea dureri ºi ºterge atâtea lacrimi”. (Fig. 1)
Un alt ziar este „Vocea Tutovei” – foaie independentã, politicã, literarã ºi comercialã, al cãrei
fondator era G. V. Munteanu. Acest ziar a fost tipãrit în perioada 12 mai 1891-15 mai 1892, aºa cum
reiese din spusele celor doi autori ai publicaþiei Tipografiile. Xilografiile, librãriile ºi legãtoriile de
cãrþi din Bârlad, I. Antonovici ºi Gr. Creþu. Tipãrirea lui a fost reluatã în anul 1943. Deþinem numãrul
21, din 1 aprilie 1943, An 52.
În primul deceniu al secolului al XX-lea, mai exact în 1904, a apãrut „Paloda literarã”, anexã la
gazeta politicã „Paloda”, condusã de D. Nanu. Cu o apariþie lunarã, aceastã gazetã care ieºea la
luminã din tipografia Catzafany, cuprindea studii cu caracter literar-artistic ºi ºtiinþific, literaturã
originalã, dar ºi traduceri din literatura universalã. Au semnat în paginile revistei Titu Maiorescu,
Mihai Dragomirescu, Ioan Bassarabescu, Cincinat Pavelescu, George Tutoveanu, Corneliu
Moldoveanu ºi mulþi alþii. Singurul numãr care se pãstreazã în patrimoniul muzeului (nr. 1 din 20
ianuarie 1904, An I) conþine opt pagini, din care se pot desprinde douã mici articole, semnate de chiar
proprietarul revistei (D. Nanu). În cel dintâi, aflat pe prima paginã, se aratã cã scopul urmãrit de
„Paloda literarã” este acela de a „scoate la luminã talentele cari în localitate mocnesc în umbrã ca un
foc liniºtit din care poate va eºi mîine o vãpae luminoasã ºi trainicã”. Celãlalt articol, început pe
prima paginã ºi continuat pe a doua, evidenþiazã spusele unuia
dintre oratorii noºtri de frunte – Titu Maiorescu – despre un alt
mare orator – Barbu ªtefãnescu Delavrancea –, într-o ºedinþã a
senatului: „Trebue sã-l fi auzit într’unul din marile lui discursuri,
ca sã-þi dai seama de cîtã frumuseþe e în stare limba româneascã
sã realizeze, cînd îºi gãseºte maestrul care s’o mînuiascã. […] În
þãri ca Franþa unde ºi vînzãtorii de pe trotuare îþi þin un discurs
spiritual ca sã-þi vîndã o cutie de chibrituri, – e mai explicabilã
apariþia unui Jaurès, a unui Deschanel; – în þara noastrã însã un
Delavrancea, – a cãrui putere de înaripare a cugetãrei poate sta
alãturi cu aceea a oricãrui maestru al oratoriei strãine, – e un
fenomen excepþional, e un Eminescu al cuvîntului nostru vorbit.
Acela care într’un viitor depãrtat, se va apropia vre-odatã sã
studieze sufletul poporului nostru, structura lui mintalã, va trebui
sã se apropie de podoabele rasei noastre, ºi printre acestea
Delavrancea ºi-a cãpãtat definitiv - locul”. (Fig. 2)
Pânã la începutul secolului al XX-lea, au existat o serie de periodice cu o apariþie efemerã
(câteva luni), aºa cum s-a întâmplat cu „Voinþa poporului” (publicaþie politicã, literarã, economicã ºi
comercialã, la tipografia Românã, între 31 mai - 5 decembrie 1887) sau „Lumina” (editatã între 27
septembrie-17 decembrie 1900, în tipografiile G. V. Munteanu ºi Comercialã). Altele, la polul opus,
au rezistat câþiva ani. În aceastã galerie se înscriu publicaþiile „Bârladul” ºi „Tutova”, ambele cu o
apariþie sãptãmânalã ºi tipãrite la Catzafany, prima apãrând mai întâi în tipografia Românã, în
1887-1888. „Bârladul”, redactat de Gh. Ghibãnescu, avea o orientare conservatoare. A fost tipãrit cu
întreruperi: 1887-1888, 1898-1899 (tipografia Catzafany), 1903-1905, cu ocazia alegerilor
electorale ºi conþinea la început articole cu caracter istoric ºi pedagogic, iar la rubrica „Foiþa ziarului
Bârladul” – schiþe, nuvele, traduceri. Din 1903, s-a axat pe articole politice, anunþuri ºi reclame, ceea
ce a dus la o scãdere a importanþei lui în viaþa spiritualã a Bârladului. S-a continuat publicarea lui, dar
sursele consultate de noi nu precizeazã anul când a fost opritã definitiv tipãrirea ziarului.
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Spre sfârºitul secolului al XIX-lea, a existat ºi o publicaþie care avea o apariþie anualã – „Analele
Spitalului Bârlad ºi Elena Beldiman” (1892-1911), în care erau prezentate observaþiile clinice
necesare celor care concepeau lucrãri medicale de specialitate.
Pânã în 1946, în colecþiile muzeului se regãsesc diferite publicaþii care au marcat mai mult sau
mai puþin viaþa culturalã a Bârladului. Dintre apariþiile sãptãmânale, ne-am îndreptat atenþia asupra
ziarului „Bârladul” – un numãr din 1888, unul din 1909 ºi cinci numere din 1934. Dimensiunile
acestuia – 47x32,5 cm – respectiv, – 54,5x40,5 cm –, ne-ar putea face sã credem în existenþa unor
articole cuprinzãtoare, privind evenimente importante. Or, nu este deloc aºa. Ziarele sunt pline de
articole politice neînsemnate, anunþuri ºi reclame. Sãptãmânal, mai apãreau „Libertatea”
(1918-1925), „Tribuna Tutovei”, „Viitorul”, „Lumina”.
Pentru crearea unei imagini de ansamblu asupra periodicelor bârlãdene din prima jumãtate a
secolului al XX-lea, am recurs la o clasificare în ceea ce priveºte apariþia acestora: lunarã ºi bilunarã.
Respectând chiar ºi o ordine cronologicã, situaþia s-ar prezenta astfel: primele patru decenii ale
secolului sunt marcate de o avalanºã a publicaþiilor din sferele politicã, literarã, istoricã, pedagogicã
ºi medicalã, un rol major în iniþierea ºi conducerea lor avându-l intelectualii bârlãdeni, aflaþi sub aripa
tutelarã a poetului George Tutoveanu. Se remarcã revistele „Fãt-Frumos” (1904) – plinã de seva
curentului semãnãtorist – pe care N. Iorga o alãtura fãrã rezerve „Semãnãtorului” din Bucureºti ºi
„Luceafãrului” din Budapesta5, apoi „Ion Creangã” (1908) – subintitulatã „Revistã de limbã,
literaturã ºi artã popularã”, iniþiativa aparþinând folcloristului Tudor Pamfile. Nume marcante au
semnat în paginile acestei reviste: N. Iorga, A. D. Xenopol, Barbu ªtefãnescu Delavrancea, Arthur
Gorovei ºi mulþi alþii. La 15 octombrie 1912, a apãrut la Bârlad „Revista Cinematograficã” – prima de
acest fel din þarã. Din anul 1913 dateazã o revistã cu conþinut istoric, recenzii ale ultimelor apariþii
editoriale etc., intitulatã „Miron Costin” ºi editatã de Tudor Pamfile. Timp de ºase ani, aceastã revistã
a avut colaboratori de talia lui N. Iorga, I. Negruzzi, Arthur Gorovei.
Chiar dacã publicaþiile amintite mai sus nu se regãsesc în patrimoniul muzeului, ele sunt de realã
importanþã în alcãtuirea tabloului general al periodicelor vremii.
În 1925, revista Academiei Bârlãdene, „Graiul nostru” (24x16,5 cm), vreme de doi ani a scos la
lumina tiparului 17 numere, acordând un spaþiu generos miºcãrii culturale a oraºului. Articolele
fãceau referire la ºezãtorile culturale ale Academiei Bârlãdene, concertele de la Teatrul Carol6,
expoziþiile de picturã ºi, nu în ultimul rând, la opera ºi activitatea scriitorului Alexandru Vlahuþã. Se
pãstrazã în colecþiile noastre numere din 1926 ºi 1927.7
În 1926, „Rãzeºul”8 (24x16,5 cm) apãrea sub directa îndrumare a lui Virgil Caraivan9. La fel ca
„Graiul nostru”, era o revistã literarã care cuprindea articole legate de activitatea unor personalitãþi
locale, documente istorice ºi literare, popularizarea aptitudinilor muzicale ale tinerilor. Pãstrãm din
aceastã revistã douã numere.10 În pagina 45 a numãrului 1 din 1926, se spunea cã „Rãzeºul apare ca o
revistã oarecum regionalã a Moldovei de mijloc, aici unde în trecut s’a dezvoltat ºi-a înflorit pe
ambele maluri ale Prutului rãzãºimea cea mai vrednicã, bogatã în fapte ºi descendenþe ilustre. E o
revistã de culturã, literaturã ºi chestiuni sociale, dând loc de cinste însã ºi mãrturiilor istorice ºi
folclorului”. Din acelaºi numãr desprindem articolul semnat de Virgil Caraivan – Când a fost
întemeiatã Societatea Scriitorilor Români. (Fig. 3) În cele ºapte pagini ale articolului, autorul aduce
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Cf. Istoria Bârladului, 1998, vol. I, p. 375.
Întemeiat de Carol Zisman, în 1929, aºa cum menþioneazã Romulus Boteanu în Bârladul – odinioarã ºi astãzi, 1983, vol.
II, p. 857.
Nr. 1, 2, 3 din ianuarie, februarie, martie 1926, An II; nr. din iunie-iulie 1926, An II; nr. 3, 4 din martie-aprilie 1927, An III;
nr. 7-12 din iulie-decembrie 1927, An III.
Apãrutã la Atelierele grafice Nicolae Peiu din Bârlad, cu excepþia primului numãr care a apãrut la Tipografia Zanet
Corlãþeanu din Huºi, dupã cum menþioneazã prof. Traian Nicola în Valori spirituale tutovene – biobibliografii, vol. II, p. 30.
Scriitor, publicist (1879-1966).
Nr. 1 din februarie 1926, An I; nr. 10, 11, 12 din noiembrie, decembrie 1926 ºi ianuarie 1927.
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la cunoºtinþa cititorilor dovezi clare: un proces-verbal scris de
poetul ªtefan Octavian Iosif, care a fost încheiat la 28 aprilie
190811, zi când a fost votat statutul societãþii de cãtre un comitet
format din I. A. Bassarabescu, Al. Brãtescu-Voineºti, Virgil
Caraivan, Emil Gârleanu, ªtefan Octavian Iosif, Mihail Sadoveanu,
Cincinat Pavelescu ºi încã alþi câþiva care fãceau parte din comitet.
Pânã la 2 septembrie 1909, preºedinte a fost Cincinat Pavelescu,
urmând apoi Mihail Sadoveanu.
În perioada 1929-1931, îºi face apariþia o altã revistã – „Scrisul
nostru”, al cãrei secretar de redacþie era G. G. Ursu12. În 1932,
acelaºi Virgil Caraivan tipãreºte revista „Documente rãzãºeºti”
(24x16,5 cm), al cãrei subtitlu era „Revistã regionalã de acte vechi,
mãrturii tradiþionale ºi relicve istorice”. Apariþia acesteia a fost
semnalatã de Ion Bianu, membru al Academiei Române. Cele ºase
numere ale revistei pe care le deþinem13 cuprind informaþii privind
documente din secolele XVII-XVIII, care atestau procesul de spoliere a rãzãºiei în aceastã parte a
þãrii, acte de vânzare-cumpãrare, istoria unor sate rãzãºeºti din judeþul Fãlciu (astãzi judeþul Vaslui).
Seria revistelor continuã cu apariþia, în acelaºi an, a „Însemnãrilor medicale”, editatã de un
comitet de medici. Cuprindea articole referitoare la activitatea medicilor bârlãdeni, sfaturi medicale,
anecdote etc. A fost tipãritã pânã în 1937, an în care apãrea revista literarã „Avânturi culturale”, cu
articole de criticã ºi teorie literarã, popularizare ºtiinþificã, traduceri din scriitorii clasici universali.
În 1942, an în care tipãrirea unei reviste era foarte dificilã, având în vedere condiþiile
determinate de rãzboi, apãrea „Pãstorul Tutovei”, revistã lunarã a Asociaþiei Preoþilor din judeþul
Tutova. Tudor Arghezi, Pamfil ªeicaru, Victor Eftimiu, Arthur Gorovei, George Lesnea au colaborat
la aceastã revistã, din care avem un singur exemplar (în dublurã)14, dedicat în exclusivitate poetului
George Tutoveanu, la împlinirea vârstei de 70 de ani. Pagina de început este semnatã de Tudor
Arghezi care, prin cuvinte meºteºugite, a schiþat portretul fizic ºi moral al poetului Tutoveanu. În
finalul revistei sunt reproduse fotografii ale familiei Tutoveanu, precum ºi un portret al poetului,
realizat de D. Hârlescu, în 1906.
Printre publicaþiile ce apãreau bilunar, semnalãm „Florile Dalbe” – revistã literarã, editatã între
1 mai ºi 15 decembrie 1919 (perioadã în care au apãrut 23 de numere), „Tribuna liberã” – revistã
politico-literarã, pe care o putem încadra în presa muncitoreascã a anului 1923, „Moldova” – ziar ce a
rezistat doar un singur an (1931-1932), sub conducerea lui George Nedelea15.
O altã publicaþie este „Veacul nostru”, din care deþinem 18 numere, ce provin din perioada
1933-1935. Îl reîntâlnim pe George Nedelea ca redactor al acestui periodic, alãturi de I. ªerbãnescu.
La începutul tipãririi, în 1933, „Veacul nostru” avea o apariþie sãptãmânalã, din 1934 devenind
bilunarã. Se subintitula „Ziar informativ cultural”. În numãrul 15, din 22 august 1933, ne-a atras
atenþia articolul Savantul Al. Philippide, semnat Vasile Damaschin, care marcheazã momentul
trecerii în nefiinþã a academicianului, articolul fiind scris dupã 10 zile de la eveniment. Pentru cei care
nu ºtiu, Al. Philippide s-a nãscut la Bârlad, a urmat ºcoala primarã (1866-1870) ºi liceul (1870-1877)
în oraºul în care „a vãzut lumina zilei”. În cele câteva fraze bine închegate, V. Damaschin a reuºit sã
11
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Centenarul înfiinþãrii Societãþii Scriitorilor Români a fost sãrbãtorit în data de 24 aprilie 2008, de cãtre Uniunea
Scriitorilor.
Poet, conf. univ. (1911-1980).
Nr. 2 din iunie, nr. 4 din august, nr. 6 din octombrie 1932; nr. 7 din noiembrie 1933; nr. 8 din ianuarie, nr. 9 din decembrie
1934, An I.
Nr. 8, 9, 10 din octombrie, noiembrie, decembrie 1942, An V.
Poet, bibliotecar al Bibliotecii „Stroe Belloescu” din Bârlad, publicist (1903-1975).
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contureze personalitatea savantului „dotat din tinereþe cu un deosebit apetit pentru studiile filologice
ºi istorice”, a cãrui viaþã a fost „o spornicã ºi neclintitã muncã, ridicând aceastã ºtiinþã, opritã
deobicei la colectare de date ºi documente, pe o treaptã superioarã cum ne-o adevereºte însãºi
atenþia pe care filologii streini o dau operilor acestui dispãrut savant”.
Un alt articol interesant apare în numãrul 16-17 din 1-15 august 1934, An II – O scrisoare
necunoscutã a poetului Al. Vlahuþã (Fig. 4), ce poartã semnãtura lui
George Nedelea. Pe a treia paginã a ziarului, în câteva rânduri, se
spune cã pinacoteca bibliotecii de la Casa Naþionalã a intrat în
posesia unui portret executat de marele pictor Nicolae Grigorescu,
ce-l înfãþiºa pe Nectarie, tatãl poetului Al. Vlahuþã, la împlinirea
celor 100 de ani. Acest moment a fost fãcut cunoscut de poetul
însuºi, aflat în refugiu la Bârlad, în scrisoarea trimisã primarului
oraºului – Nicolae Simionescu – datatã 12 decembrie 1917,
scrisoare reprodusã în întregime în cadrul articolului. Atât aceastã
scrisoare, cât ºi adresa trimisã de Primãria Bârladului, prin care se
confirma primirea tabloului, ºi mai ales portretul lui Nectarie, se aflã
astãzi în patrimoniul muzeului nostru, stând ca mãrturie a gestului
nobil fãcut de poet, acum 90 de ani.
La fel de interesant ni s-a pãrut sã semnalãm prezenþa în ziarul
„Veacul nostru”, numãrul 3-4 din 20 martie 1935, An IV, a
articolului intitulat Curentul electric la Bârlad, semnat de avocatul
C. Z. Popovici. În cele patru coloane de text, care acoperã suprafaþa unei pagini de dimensiuni
48x32,5 cm, este evocat un istoric al iluminatului electric în Bârlad. Aºa aflãm cã în anul 1906 a fost
introdus iluminatul electric, ce l-a înlocuit pe cel cu lãmpi de petrol. Acest lucru s-a întâmplat în
timpul primariatului lui Theodor Emandy, care a înfiinþat o Uzinã electricã de curent continuu,
lucrare executatã de o anume firmã Ganz din Budapesta. Costurile construirii acestei uzine s-au
ridicat la aproximativ 300.000 lei aur. În continuare sunt redate momentele dificile prin care a trecut
uzina: incendiul din 1923, inundaþia din 1932 ºi chiar neachitarea abonamentelor pentru energie de
cãtre localnici. Nimic nou sub soare! Sigur cã, în aceste condiþii, ºi tariful unui kilowatt era de 16 lei,
mult peste cel practicat de alte oraºe din þarã, precum Baia Mare, Câmpina, Cluj. Explicaþia pe care o
dã autorul acestui articol este cã „la Bârlad, oraº provincial fãrã
lume flotantã, piaþa de desfacere este foarte restrânsã”, iar
„societãþile vechi, cu debuºeuri mai mari, vând curentul cu un preþ
mai scãzut”, spre deosebire de uzina mai nou înfiinþatã la Bârlad.
(Fig. 5)
Cele douã numere16 din „Lumina” – revistã politicã, literarã ºi
de culturã generalã – tipãrite la C. D. Lupaºcu, nu conþin informaþii
atât de preþioase încât sã ne reþinã atenþia. Cu certitudine însã, în
numerele care au apãrut între anii 1945 ºi 1947, perioada de
existenþã a revistei, pot fi gãsite ºi studiate creaþii ce poartã
semnãturile lui Tudor Arghezi, Victor Eftimiu, George Tutoveanu,
G. G. Ursu ºi alþii, dupã cum aflãm din Istoria Bârladului, vol. II,
1998, pagina 107.
Dupã acest periplu prin presa bârlãdeanã a celei de-a doua
jumãtãþi a secolului al XIX-lea ºi prima jumãtate a secolului al
16
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XX-lea, se poate concluziona cã Bârladul s-a numãrat printre cele mai importante centre culturale ale
þãrii, fiind nucleul formãrii multor societãþi cultural-artistice, istorice ºi de ºtiinþã, dar ºi rampa de
lansare a celor care au devenit mai târziu savanþi, politicieni, scriitori, pictori ºi sculptori celebri.
Les publications périodiques de Bârlad
dans les collections du Musée « Vasile Pârvan »
Résumé
L’ouvrage présente quelques publications périodiques imprimées à Bârlad – dans la deuxième
moitié du 19e siècle et les premières décennies du 20e il y en a eu plus de 150 – qui font partie du
patrimoine du Musée « Vasile Pârvan ».
On a choisi l’ordre chronologique pour donner une image d’ensemble des journaux et revues qui
ont fortement influencée la vie spirituelle de cette ville moldave de la Roumanie. On précise que
« Semãnãtorul » (27 septembre 1870) et « Paloda » (5 février 1881) ont ouvert un chemin suivi
jusqu’à nos jours.
Quelques articles méritent une attention spéciale. En 1882, « Paloda » évoque le grand succès du
concert soutenu à Bârlad par la princesse Elena Bibescu, pianiste de renommée européenne. En 1904,
« Paloda literarã » présente la personnalité de l’écrivain et orateur Barbu Ætefãnescu Delavrancea. En
1926, « Rãzeæul » se réfère amplement à la fondation de la Société des Écrivains Roumains, le 28
avril 1908. Enfin, « Veacul nostru » publie, en 1933 et 1935, des textes sur la vie et l’oeuvre du savant
philologue Alexandru Philippide (né à Bârlad) et sur l’introduction de l’éclairage électrique dans la
ville.
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