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Înştiinţare 

 

După înalta slobozenie prin strălucirea-sa graful, dată prea cinstitului divan, avem cinste a face cunoscut 

cinstitului public că, cu începerea anului nou, sau cel mult a anului astronomicesc, adică cu începutul lui martie 1829, să 

vor ivi şi începuturile gazetei rumâneşti Curierul Bucureştilor. 

Acest vestitor de obşte, de atîţea ani cunoscut de neapărată trebuinţă în luminata Evropă, a ajuns astăzi a îşi 

împrăştiia vestirile sale şi între neamurile cele mai necunoscute, care încă în turburările şi neodihnile lor au simţit lipsa 

şi trebuinţa lui. El astăzi cunoaşte mai toate limbile Evropii, încă şi ale acelor naţii ce trăiesc supt apărarea şi ocrotirea 

altor legi, şi foarte trist era pentru noi, iubiţilor rumâni, cînd el încă pînă acum nu cunoaştea limba noastră, şi noi 

vestirile lui le priimeam în limbi streine, în vreme ce ne aflăm în pămîntul nostru şi trăim supt legile şi cîrmuirea 

noastră. Acuma însă aceeaşi putere ce pînă acum părinteşte ne-au apărat încît să ne bucurăm de aceste drepturi ale 

pămîntului nostru, aceeaşi însuşi ne face să simţim şi această bucurie de a ne făli în mîinile noastre cu gazeta patriei 

noastre şi scrisă chiar în limba noastră. Acuma poate cineva vedea pe simţitorul rumân curgîndu-i lacrămi de bucurie, 

văzînd în toate casele bătrîni, tineri, bărbaţi, femei, învăţaţi şi mai de rînd, îndeletnicindu-se şi petrecînd cu gazeta în 

mînă, şi înmulţindu-şi ideile avînd cunoştinţă şi ţiind un şir de întîmplările lumii; va putea cineva vedea încă şi pruncii 

cei mici lăsîndu-şi jocurile lor cele nevinovate şi adunîndu-se împrejurul mumelor şi taţilor lor ca să citească ei singuri 

sau să asculte gazeta. 

Folosul gazetei este deobşte şi deopotrivă pentru toată treapta de oameni: într-însa politicul îşi pironeşte 

ascuţitele şi prevăzătoarele sale cautături şi se adîncează în gîndurile şi combinările sale; aci liniştitul literat şi filozof 

adună şi pune în cumpănă faptele şi întîmplările lumii, îndrăzneţul şi neastîmpăratul războinic se desăvîrşeste într-însa, 

povăţuindu-se din norocirile sau greşalele altor războinici; băgătorul de seamă neguţător dintr-însa îşi îndreptează mai 

cu îndrăzneală spiculaţiile sale; pînă cînd, în sfîrşit, şi asudătorul plugar, şi el poate afla aceea ce înlesneşte ostenelile 

sale şi face să umple cîmpurile de îmbilşugătoarele sale roduri. Nu este nici o treaptă; nu este nici o vîrstă care să nu 

afle plăcere şi folos într-această aflare vrednică şi cuviincioasă cuvîntării omului, adică în gazetă. 

Pentru aceasta, dar, făgăduim că acest Curier al Bucureştilor va coprinde în sine: l. O culegere de cele mai 

folositoare şi interesante lucruri din gazeturile Evropii. 2. Însemnări pentru creşterea şi sporirea literaturii rumâneşti 

(s.n.). 3. Înştiinţări pentru cele mai folositoare articole ale negoţului. 4. Cele din lăuntru şi slobode săvîrşiri ale statului 

nostru, precum şi judecăţi însemnate, sfaturi şi hotărîri ale divanului pentru îmbunătăţirea patriei; voinţi ale divanului 

pentru publicarea a vreunei pricini ş.c.l. 5. Vînzări şi mezaturi deosebite, şi, în sfîrşit, multe însemnări folositoare, 

precum pentru curăţenia oraşelor, pentru păzirea sănătăţii, pentru depărtarea boalelor celor grele ş.c.1. 

Acest Curier va pleca de două ori pe săptămînă din Bucureşti cu expediţia în forma aceştii Înştiinţări ce se 

vede şi într-o jumătate de coală.  

Dar fiindcă o acest fel de întreprindere nu se poate aduce la sfîrşit decît cu destule şi grele cheltuieli, de aceea 

sînt rugaţi cîţi vor cunoaşte invederat folosul şi trebuinţa acestii gazete să binevoiască a se prenumăra spre înlesnirea 

cheltuielilor ei şi spre păstrarea şi statornicirea ei. Preţul fieştecăruia trup pe un an ţine aci în Bucureşti doi galbeni 

împărăteşti; iar afară, pentru cheltuiala poştiilor, se va încărca analoghiceşte după depărtare, încît cele ce vor ieşi din 

ţinutul Ţării Româneşti se vor sui pînă la 40 de sfanţi; cele din judeţile dincolo de Olt, 36 sfanţi; cele din judeţ. Oltul, 

Teliormanul, Argeşul, Muşcelul, Bucovu, Buzăul, Focşani, 34 de sfanţi, şi cele din Vlaşca, Dîmboviţa şi Ialomiţa, 32 de 

sfanţi. 

Banii fieştecare, spre siguranţă, îi va număra la locurile cele de jos însemnate: 

În Bucureşti, la dătătorii gazetelor. 

În Craiova, la casa d. H. Constantin Pop. 

În judeţe, la Sameşul judeţului. 

În Iaşi, la ... 

În Braşov, la d. Niculae şi I. Pan. 

În Sibii, la d. Tieri librerul. 

În Blaj, la d. Unufrie, profesorul normal. 

În Peştea, la d. A. Grabofski. 

În Arad la ... 

În Bucovina la ... 

În Basarabia la ... 

sau, în sfîrşit, orice oraş la neguţătorul de cărţi ce să va afla acolo, lăsîndu-şi numele înscris. 

Şi fiindcă cunoscut poate să fie fieştecăruia cheltuielile cele dintîi ale gazetii, de aceea sînt rugaţi toţi iubitorii 

de această începere să binevoiască a plăti pe acest an cu banii înainte. 

Dătătorii gazetelor: 

I. Eliad şi C. Moroiu 

 

(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, pp. 18-19) 

 


