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Abstract: 

TELEGRAFUL ROMÂN se tipăreşte neîntrerupt din 3 ianuarie 1853, la Sibiu, fiind ctitorie de 
suflet a marelui mitropolit Andrei Şaguna, cel începător întru toate, gazeta având cea mai lungă 
biografie şi existenţă din istoria presei româneşti şi chiar din aceasta parte a Europei.  
A fost gândită ca o gazetă politică, industrială, comercială şi literară, care să ajungă la inimile şi 
minţile românilor din Ardeal şi de dincolo de fruntariile lui, „aducând un licăr de speranţă şi de 
bucurie, un sentiment de nobleţe şi de dragoste faţă de valorile perene ale culturii române şi 
ale spiritualităţii ortodoxe”.  
Secretul dăinuirii sale neîntrerupte, stă în faptul ca a avut asigurată tiparirea în Tipografia 
Diecesana, înfiinţată tot de Şaguna, la 1850, instituţie care dăinuieşte şi ea până în ziua de 
astăzi; în al doilea rând, a rămas aşa cum l-a gândit Şaguna şi, nu în ultimul rând, a reuşit, în 
pofida vicisitudinilor vremilor, să fie o tribună a apărării drepturilor naţionale, sociale, şi 
religioase ale românilor transilvăneni. 
 

Description: 

Anul XXVI al apariţiei TELEGRAFULUI ROMÂN, 1878, se tipăreşte la Sibiu, în 152 numere, extins 
pe 608 pagini, în perioada 3 ianuarie - 30 decembrie 1878, cu apariții în zilele de marți, joi și 
sâmbătă, avându-l ca redactor pe Nicolae Cristea.  
Titlurile articolelor sunt diverse, redăm, selectiv o parte dintre ele: „Pesti Naplo” despre 
majoritatea cabinetului Tisza. / „Retrocesiunea Basarabiei“. † Archiducele Francisc Carol (Iosif). 
Sibiiu, 27 Februarie. / † IOAN G. MEȘOTĂ. 
/ † Papa Piu IX. / † Victor Emanuel II, regele Italiei. / ACȚII. Banca Albina.  
/ Alegerea Papei Leon XIII. / Anunciu: Pânză en gros și detail de bumbac (giolgiuri); Se caută 
educătorésă de limba română într’un opid din Selagiu; Se caută pedagog român...; L. Basiliu 
Poppu d’Harsian, advocatu. / Banca generală de asecurare mutuală „TRANSILVANIA“. A IX-a 
adunare generală ordinară. / Bibliografie; „Istoria Resbelului din Orient“ sau „luptele Românilor, 
Rușilor, Muntenegrenilor și Sêrbilor cu Turcii“; Atheneul român; Convorbiri literare; Biserica 
ortodoxă română. Anul IV – Nr. 4. Ianuarie; Petri Vasilie, Nou Abedar românesc, Sibiiu; 
Documente privitóre la Istoria Românilor culese de Eudoxiu Hurmuzachi; Teodorescu C. V., 
Conductorul mașinilor de aburi și al mașinelor de treerat; Roman R., Radu. Poemă; Vioreanu, 
Dim. P., Munca și Funcționarismul; Miculescu Tamasiu Grigore, Colectă de Recepte din 
Economia, industria, comerciu și chemia; Convorbiri literare. Anul XI, nr. 12 – Martie; Victor 
Emanoil, Cavur – Lamarmora; Popea Ioanu, Regiunea creștină; Borgovan, V. Gr., Metodul 
computului în scólele elementare de ambe secse. Brașov, 1878; Darea de sémă asupra 
administrațiunei comunale a orașului Bucuresci; Istoria resbelului din Orient; Biserica ortodocsă 
română; Pușcariu, Ilarion Dr. Isagogie adecă introducere in cunoscința cărților săntei scripturi; 
Stefănescu, maria Gr., Espedițiunea capitanului Nares la polul Nord; Mihălescu, Simeon C., 
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Elemente de geologiă pentru cl. III gimnasială și liceală; Atanasiade, Mihai Vitézul. / BILANȚUL 
Institutului de credit și de economii „Albina“ cu 31. decembre 1877. / Brașov, 19/31 Decemvrie 
1877 – Adunarea generală a Asociațiunei pentru spriginirea învĕțăceilor și sodalilor români 
meseriași. / Bursa de Viena. / Cartea albastră. /Cătră onorații cetitori!  
 
/ Cerculariu catra tóte oficiele protopresbiterale din archidieces’a Transilvaniei.  
/ Cernăuți. / Cestiunea Basarabiei. / Citațiune edictală. Nicolae Șogan din Reșinari. / CONCURS. 
Concurent la parochia vacantă din Ciunga în protopresbiteratul Murĕșului; Concurent la 
parochia vacantă din Ciunga în protopresbiteratul Murĕșului; Medic cercual în comunele 
Toracul-mare și mic; Medic cercual în comunele Toracul-mare și mic; Parochia din Scărișóra – 
Gârda de jos; Parochia gr. orientală ... în protopresbiteratul Hațegului; Parochia gr. orientală 
Zlasti; Parochia vacanta din Scărișoara – Gârda de jos, protopresbiteratul Zlatna superióră; 
Parochia vacantă din comuna Zlasti, protopresbiteratul Hațegului; Pentru capelan de ajutoriu.  
 
CONCURS. Pentru funcții parochiale din Varmaga; Pentru învĕțătoriu la scóla confesională gr. 
or. din Săcărâmb (Nagyág); Pentru ocuparea postului de capelan în parochia de a III clasă din 
Muncelu-mare cu filiile Muncelu-mic și Boia-Barzu; Pentru ocuparea postului de capelan în 
parochia de a III clasă din Muncelu-mare cu filiile Muncelu-mic și Boia-Barzu; Pentru ocuparea 
postului de paroch .. Protopresbiteratul tractului Sighișóra; Pentru ocuparea postului de paroch 
în Mașca ... protopresbiteratul gr. or. al Solnocului; Pentru ocuparea postului de paroch la 
vacanta parochiă Valea-Epii, protopresbiteratul gr. or. al Joagiului; Pentru ocuparea postului 
învĕțătoresc de clasa I din comuna Poiana-Sărată; Pentru ocuparea postului învĕțătoresc din 
comuna Apahida și filia Pusta Sz. Mikloș; Pentru parochia Ceru băcăinței; Pentru parochia gr. or. 
din Ohaba de sus de sub petră cu filia Ciopea, în protopresbiteratul Hațeg; Pentru parochia 
vacantă Crisbav, protopresbiteratul Brașovului; Pentru parochia vacantă în Câmpuri Surduc, 
protopresbiteratul Iliei-Mureșiului; Pentru postul de capelan în comuna Torcla, 
protopresbiteriatul Nocrichiu-Cincu; Pentru postul de capelan în parochia Giurgesci; Pentru 
vacanta parochia gr. or. din comuna Riușor în protopresbiteratul Făgărașului. / Condițiunile de 
pace. / Condițiunile păcii preliminarie ș’ale armistițiului. St. Petersburg. / Corespondențe 
particulare a le „Telegrafului Roman“. (Dela comitetul administrativ al comitatului Sibiiu); 
Budapesta; Iași; Sibiiu; Cinadea; Bihor; Ocna; Șulumberg; Timișóra; Vĕrd./ Credința, speranța și 
caritatea. / De pe câmpul de resbel. / Din senatul României. // Discursul contelui Andrássy. / 
Discursul principelui Bismarck în cestiunea orientului. / Bursa de Viena. / Economic. Brașov; 
Budapesta; Oradea mare; Satu-mare; Făgăraș; Mediaș; Sibiiu; Arad. / Edict. Alexe Lupu din 
Codlea; Ana Dusléd din Vecerd; Citație pentru Ioan. I Petric din Ilie Muntean din Apoldul 
inferior; Ilie Muntean din Apoldul inferior; Lancrăm. / FOIȚA: † Nicolae Popescu, pictorul român; 
Adam și Eva. (Poveste de Simionaș Rîpénu.); Alegerea Papei; Andrei Florea Curcanul. Novelă; 
Căderea Plevnei sau liberarea creștinătății.; Cerșitórea de pe Pont des Arts. (Traducere de W. 
Hauff; Novele); ODA ostașilor Români; Sergentul; Păstorii și plugarii; Peneș Curcanul; 
Rugăciune; O româncă în străinătate; Stegariul republicei franceze; Trecerea Dunărei; Unele 
datini la sĕrbătorile crăciunului și la anul nou; Glasuri din România despre „Retrocesiunea 
Basarabiei.“ / Higiena și Scóla. Fóia pentru Sănătate, Educațiune și instrucțiune.  
/ INVITARE DE PRENUMERAȚIUNE la „Telegraful român“. / Încunosciințare. Dela secretariatul 
consistoriului archidiecesan gr. or.; Institutul reg. de moșit din Sibiiu. /Oferte pentru răniții din 



România. Ofrande pentru soldații români. / Partea Scientifică și Literară: Caracterul confesional 
al scólelor. (Reprivire istorică); Cultura luțernei; Istoria naturală, manual; Plânte insectivore; 
Principii și fundamente de ortografiă daco-română; Religiunea crestină; Studii ermeneutice; 
Isvorul ermeneuticei. / Prenumerațiune nóuă la „Telegraful român“. / Presemne de decadență a 
populațiunei române din Austro-Ungaria. / Corespondență originală a „Tel. Rom.“). Cernăuți. / 
Procesul Mileticĭ. / Publicare de concurs. Medic pentru comunitatea opidului Ogna. / Publicare 
de licitațiune. / Resbelul. / Revista politică. / Scaunul papal. / Sciri ultime: (După „S. d. T.-B.“). 
Budapesta; Petersburg; Viena; Constantinopole; Atena; London; Roma. / Scolastic. Conferințe 
învĕțătoresci. / Sibiiu. / Situațiunea în România. / Telegramă. / Valea Murĕșului. / Varietăți: (†) 
Necrolog Ioan Sotir; Prințul Alexandru Moruzi; Esamen scolastic; Procesul „Arborosa“; Cel mai 
rĕspândit ḑiar român; (†) Necrolog Petru Maniu din Băcăinț; Proces de presă contra „Kelet“; De 
pe galeria Dietei; Necrolog, G. A. Kayser; Restaurarea amploiaților in cottul Unediórei; „Pălăria 
Dorobanțul“ in Sibiiu; Confirscări; Frică de muscani; Districțiune și după mórte;  
 
† Ioan G. Meșotă; † Necrolog. Agaftia Perianul; Procesul baronului Gyula Bruckenthal; 
Cutremur; Ruso-Turcesc; Alegeri suplenitóre pentru sinodul archidiecesan; Ajutoriul de stat; 
Bal; Procesul Milericĭ; Încetarea pestei bovine în Ungaria; Posta din Bucuresci; Timpul; Unde e 
mai bine la noi sau în Cislaitania? Situațiunea Europei; Archiducele Franz Carl; Necrolog Ioanne 
de Ivanovici; Mobilisare? Alegere comunală; / Locotenentul de honveḑi Tóth; / Un meeting de 
bărbieri; Teatru din Iași; Din Rohia...; Ministrul român Cămpian în Berlin; În Zam va avea loc o 
„Distracțiune de séră; Decorațiuni nóue; Necrolog Iosif Popescu invĕțătoriu din Reșița; Procesul 
de pressă; Încunoscințare; Vincenz Papp; Dunărea; Contesa Laura Lambertini; O scenă în 
Paradis; Necrolog. Dr. Ioan Meșotă; Necrolog. Părintele Genadiei – episcopia Buzeu și episcop 
de Argeș; Garibaldi; Aflăm; Folosiți-ve; Comisiunea franceză; Statistica lui u final; Universitatea 
săséscă; Înmormêntarea lui Victor Emanuel; Un inspector de scóle...; Cartele de visită. / Zam. / 
[Publicitate] „Albina“ Institut de credit și de economii în Sibiiu; Albina Carpaților. Fóiă pentru 
toțĭ – cu ilustrațiunĭ; Anunciu. Căciuli „Dorobanțul“; Panoram’a cea mare din piati’a Hermann in 
Sibiiu. / etc. 
 


