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Programă 

(Fragmente) 

 

Curierul românesc pe vremea viitoare se va da în formatul ce se vede în două limbi: româneşte şi franţuzeşte; 

peste vreo lună se vor schimba şi slovele mai curate şi mai potrivite cu înaintarea ce se vede în toate lucrurile în 

pămîntul nostru. 

Această gazetă va cuprinde ştiri dinlăuntru şi dinafară, politice şi comerciale, şi va fi o foaie neoficială. 

Buletinul oficial se va da numai în limba românească şi va cuprinde ştiri oficiale: acturi, puneri la cale şi 

comunicări ale guvernului. 

Aceste două foi se vor da împreună abonaţilor, şi Buletinul va împlini locul Muzeului. 

Peste tot într-un an vor ieşi de la 120 pînă la 140 de numere Curier şi Buletin. [...] 

În anul trecut Gazeta teatrului s-a trimis în dar pe la prenumeranţii Curierului, căci aşa s-a fost hotărît de la cei 

ce au pus fonduri spre a se tipări. Pe anul acesta încetează Gazeta teatrului, şi prin urmare încetează şi acest dar. 

Ca să nu se precurme însă publicarea a oarecare cunoştinţe de literatură, economie şi industrie, ce s-ar putea 

împuţina, se întocmeşte o gazetă în locul aceleia a Teatrului, sub titlul de Curier pentru amîndouă sexele, care va ieşi de 

două ori pe an: o dată pentru bărbaţi şi o dată pentru femei. 

Această foaie va cuprinde: pentru bărbaţi, articole de literatură şi industrie şi oarecare povestiri, iar pentru 

femei, povestiri plăcute şi morale, articole asupra credinţei, economiei şi bunei ţineri a casei, asupra creşterii copiilor, 

asupra grădinilor, asupra îmbrăcămintei. Va avea din cînd în cînd şi gravuri de mode atît pentru bărbaţi, cît şi pentru 

femei, însemnări de mobile deosebite de case, de grădini şi alte asemenea. 

Această foaie se va da in-octavo, pe hîrtie velină, şi preţul ei pe un an va fi un galben. 

La sfîrşitul fiecărui an al acestei foi se va împărţi pe la prenumeranţii ei şi cîte un mic almanah sau călindar, 

care va cuprinde lunile anului viitor, o colecţie de mai multe poezii fugitive ce vor ieşi în acel an, însemnări de zidirile, 

locurile vîndute sau alte lucruri mai interesante ce avem precum: Podul lui Traian, Turnul-Severinului, Curtea-de-

Argeş, intrarea Dunării în Ţara Românească ş.c.l. 

I. Eliad 

 

(Curierul românesc, an. VIII, 1837, nr. l din 12 martie, în Presa literară românească, articole-program de ziare şi 

reviste (1789-1948), I, ediţie, note, bibliografie şi indici de I. Hangiu, cu o introducere de D. Micu, EPL, Bucureşti, 

1968, p. 55) 

 


