


 

Familia Deșteptarea
O privire plină de curiozitate (a noastră,
iubitori ai cotidianului băcăuan) în grădina
presei româneşti ne duce la constatarea că
numele ziarului are parte de o istorie
îndelungată, pe care suntem siliţi să o
împărţim în cele două clase publicistice:
dinainte şi respectiv de după 1989. Găsim
că în decembrie al anului revoluţiei a
apărut doar „Deşteptarea” de Bacău, iar
apoi încă trei publicaţii cu acest nume la
Constanţa (1990), Brăila (1991) şi Slatina
(1997). Mesajul cuprins în titlul ziarului a
fost, se vede, mai fierbinte în secolele trecute decât în zilele noastre, după cum 
o demonstrează cronologia făcută publică. Aşadar, avem „Deşteptarea” în 1874 
la Bucureşti; 1876, la Vaslui; 1879, la Huşi şi Lugoj; 1891, la Piatra-Neamţ; 1907, 
la Cernăuţi; 1908, la Salonic; 1911, la Craiova; 1912 şi 1913, la Roman...

Continuare pe www. desteptarea.ro/familia-desteptarea/

Lumina Păcii 
de la Betleem,
împărțită de
cercetașii băcăuani

Ziua Eroilor Revoluției







PROMOVARE EDIȚIA TIPĂRITĂ

CONDIȚII MACHETARE PRINT

  
 
  

























  



 

 



































  


















 





















 

  

         

PROMOVARE ONLINE
Tarifele nu conțin TVA

          

   
 

TARIFE ANUNȚURI MICA PUBLICITATE

Preț cuvânt • 2 LEI
  

Anunț premium: anunțul va rămâne postat pe coloana din dreapta 
a site-ului de mică publicitate pe toată durata contractului: 

pretul este de 200 de lei/zi

 

          

  
     


   





    

       

  





 










   
  
  

   
  

 
  

 






