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ANEXA 

 

PRENUMERAŢIUNE la TELEFRAFUL ROMAN. 

Gazetă politică, industriale, commerciale şi literariă 

 

 Folosulŭ ce se revarsă assupra cultureĭ popóarelorŭ din citirea gazetelorŭ, este atătŭ 

de mare şi înfeluritŭ, încătŭ foile acestea periodice s’aŭ privitŭ cu tótă dreptatea ca nişte 

isvóre nescurse de învăţătură, luminare şi binecuvăntare. Suntŭ ţerĭ cu poporăţiune abia peste 

treĭ milióne sufflete, unde gustulŭ citiriĭ gazetelorŭ este atătŭ de lăţitŭ, şi trebuinţa lorŭ atătŭ 

de adăncŭ simţită, încătŭ peste o sută de foĭ periodice esŭ la lumină spre a învăţa şi a folosi pe 

poporŭ. Cu adevăratŭ, foile gazetelorŭ prin uşiurătatea lorŭ sbóră cu lesnire din mănă în 

mănă, prin noutatea lucrurilorŭ ce adducŭ, aţiţă curiositatea cititorilorŭ, prin felurimea 

ideelorŭ şi cunoştinţelorŭ ce cupprindŭ, împodobescŭ mintea, îmbunătăţescŭ inima, 

îndireptéză spiritulŭ, prefacŭ neravurile, forméză caracterulŭ, şi perfecţiunéză atătŭ viaţa 

privată cătŭ şi cea publică a unuĭ poporŭ.  

 Decănd s’a doveditŭ importanţa foilorŭ periodice, şi s’a cunoscutŭ neappărata lorŭ 

trebuinţă şi pentru poporulŭ romănŭ, s’au făcutŭ multe încercărĭ, maĭ multŭ s’au puţinŭ 

norocite, spre a împărtăşi şi pe acestŭ poporŭ de acéstă facere de bine nemărginită a 

tipariuluĭ. Înaltulŭ Guberniŭ, plinŭ de bunăvoinţă pentru desvoltarea şi fericirea popórelorŭ 

sele, şi pentru onórea şi mărirea Monarhieĭ, a favoratŭ totŭdeuna assemene încercărĭ 

publicistice, şi le a datŭ înlesnirile trebuincióse spre a poté eşi la lumină, ca să adducă 

folósele pentru care era hotărăte. Romănulŭ cu cătŭ a fostŭ maĭ appăsatŭ de împregiurările 

timpilor trecuţĭ, şi cu cătŭ a fostŭ maĭ lipsitŭ de orice mijloace pentru cultura sea, cu atăta 

maĭ mare bucuriă a salutatŭ tóte întreprinderile de gazete ce s’au făcutŭ pentru învăţătura şi 

folosulŭ seŭ, le a îmbrăţişiatŭ cu sete şi zelŭ, şi le a sprijinitŭ cu tótă puterea sea materiale şi 

morale de care a potutŭ dispune.  

 Nu e loculŭ de a numera aici tóte încercările de gazete, care aŭ eşitŭ la lumină în 

deosebite locurĭ, timpĭ şi împregiurărĭ, cu viaţă maĭ lungă séŭ maĭ scurtă, spre a pune şi pe 

poporulŭ romănŭ în relaţiune cu lumea, și cu totŭ ce se face séŭ se întămplă întrânsa, spre a i 

se înălţia şi luĭ spiritulŭ, şi spre a i se deştepta puterile suffleteştĭ şi trupeştĭ, ca să ştie ce şi 

cum trebue să lucre pentru cultura şi fericirea sea. Ostenelele acelorŭ bărbaţĭ plĭnĭ de 

căldură, cariĭ au assudatŭ pe cămpulŭ acestŭ largŭ alŭ publicităţiĭ romăne, suntŭ atătea jertfe 

frumóse ce s’aŭ addusŭ la altariulŭ fericiriĭ poporului romănŭ. Ne bucurămŭ din inimă, că 

Romănulŭ a ajjunsŭ astăzĭ în stare de a cunóşte, că gazeta şi pentru dânsulŭ este o lipsă de 



 

VIII 

 

cele maĭ simţite, citirea eĭ o trebuinţă ca pănea de tóte zilele, şi învăţătura ce ea cuprinde, o 

scólă bogată pentru folosulŭ şi pentru viaţa practică a sea.  

  Dorindŭ din inimă a împlini, după potinţă, acéstă lipsă şi trebuinţă, ce se simte din zi 

în zi totŭ maĭ adăncŭ, amŭ hotărâtŭ a intra şi noĭ în drumulŭ acelŭ greŭ alŭ publicităţiĭ, şi a 

da la lumină o gazetă, care să contribue la învăţătura şi folosulŭ poporuluĭ romănŭ. După 

paşiĭ cuviincioşĭ ce amŭ făcutŭ pentru dobăndirea voieĭ de a poté publica acéstă foiă 

periodică, Înaltulŭ Guberniŭ, pătrunsŭ de adevăratele lipse şi neajjunsurĭ ale poporuluĭ 

romănŭ, s’a înduratŭ părinteşte a încununa dorinţa nóstră cu celŭ maĭ fericitŭ resultatŭ. Plinĭ 

de bucurie ne grăbimŭ a face cunoscutŭ, că acéstă gazetă a nóstră va începe a eşi la lumină 

cu începutulŭ luneĭ lui Ianuariŭ a anului 1853 sub numire de Telegrafulŭ romanŭ.  

  Tendinţa acesteĭ gazete va fi: a împărtăşi poporuluĭ romănŭ din politică, industriă, 

comerciŭ şi literatură, idee şi cunoştinţe practice, potrivite cu timpulŭ şi ammesurate 

trebuinţelor luĭ; a’lŭ învăţa ca săşĭ cunóscă posiţiunea şi drepturile ce’ĭ suntŭ assigurate în 

statŭ; a’lŭ lumina assupra intereselorŭ care taie în viaţa privată şi publică a luĭ, şi a’ĭ mişca 

activitatea puterilorŭ fisice şi moralĭ; a da direcţiune spirituluĭ luĭ către totŭ ce contribue la 

înaintarea şi desvoltarea sea, şi a’lŭ convinge, că numaĭ prin îmbunătăţirea stăriĭ sele 

materialĭ şi morali póte ajjunge la cultură şi fericire. Acéstă tendinţă, ce T e l e g r a f u l ŭ  

r o m a n ŭ  nu o va perde nicĭ odată din vedere, va sta în cea maĭ strinsă legătură şi armoniă 

cu principiele cele nestrămutate ale Monarhieĭ, cu aşşezemintele eĭ fundamentalĭ, cu paza cea 

sfăntă a dreptuluĭ din lăuntru şi dinaffară, cu ţinerea cea strinsă a ordineĭ, cu respectulŭ 

religiosităţiĭ şi alŭ moralităţiĭ, şi cu temeiulŭ libereĭ desvoltărĭ de care se bucură tóte popórele 

din statŭ. Între marginile acestorŭ momente marĭ şi însemnătórie, pe care se reazimă 

siguranţa şi tăria Monarhieĭ şi fericirea publică şi privată a popórelorŭ care se afflă sub 

scutulŭ legilorŭ eĭ, T e l e g r a f u l ŭ  r o m a n ŭ  se va mişca liberŭ în drumulŭ ce ’şia 

însemnatŭ spre a ajjunge la scopulŭ ce şi ’la propusŭ de a învăţa şi a folosi pe poporulŭ 

romănŭ.  

 Potrivitŭ cu tendinţa sea, T e l e g r a f u l ŭ r o m a n ŭ  va cuprinde în colónele sele:  

 I. din sfera politică: estracte din ordinaţiunile şi decretele înaltului Guberniu; 

mesurele ce se iau pentru siguranţa şi fericirea publică; schimbările politice şi 

denuminaţiunile ce se facŭ, şi totŭ ce se întămplă vrednic de însemnatŭ şi de ştiutŭ în 

Monarhiă şi patriă. Din politica străină se vorŭ publica întâmplările de tóte zilele şi 

evenimentele cele mai importanţĭ care aŭ urmărĭ assupra scimbăriĭ şi prefaceriĭ statelorŭ. Dar 

scopulŭ de căpeteniă al T e l e g r a f u l u i  r o m a n ŭ  va fi, de a attinge şi a desbate maĭ cu 

deosebire interesele proprie, şi trebuinţele de căpeteniă ale poporuluĭ romănŭ, şi a împărtăşĭ 
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orice fapte şi întâmplărĭ adevărate şi vrednice de ştiutŭ din ţinuturile, oraşele şi satele unde se 

afflă Romăni.  

 II. Din sfera industriei se vorŭ publica invenţiunile şi afflările noue ale spirituluĭ 

omenescŭ; se vorŭ face cunoscute îmbunătăţirile şi înlesnirile cu care sporeşte industria din 

Monarhiă şi patriă, şi peste tot se va arrăta înaintarea ce alte popóre şi ţerĭ facŭ în 

aşşezăminte de fabrice şi manifapture. Dar lucrulŭ de căpeteniă alŭ gazeteĭ va fi, a deștepta 

simţulŭ şi a aţiţa gustulŭ poporuluĭ romanŭ pentru arte şi măiestrie; a trage luarea aminte a 

luĭ asupra acelorŭ ramure de industriă şi asupra acelorŭ meserie, cu care arŭ poté şi arŭ 

trebui ase occupa şi dânsulŭ spre îmbunătăţirea stăriĭ cele materialĭ şi moralĭ.  

 III. Din sfera commerciuluĭ se va arrăta influinţa cea făcătóre de bine, ce commerciulŭ 

are assupra cultureĭ şi fericiriĭ popórelorŭ; se va însemna cursulŭ acestuĭ canale mare, pe 

care curge şi se prefiră bogăţia lumiĭ, şi se vorŭ face cunoscute împregiurările care favoréză 

pe unele popóre a trage la sine maĭ multŭ din acea bogăţie a lumiĭ. Desvoltăndŭ deosebitele 

drumurĭ şi mijlóce care înaintéză, şi sporescŭ commerciulŭ, se va da curagiŭ poporuluŭ 

romănŭ, ca să îmbrăţiséze şi elŭ acele ramure de commerciŭ care îĭ suntŭ la îndemănă, şi să 

se întindă şi dânsulŭ la acele speculaţiunĭ de negoţiŭ, din care arŭ poté trage folóse marĭ şi 

simţite.  

 IV. Din sfera literatureĭ se vorŭ publica cărţile care esŭ din tipariŭ, cu recensiunĭ 

scurte despre valórea lorŭ intrinsecă, şi despre stilulŭ şi limba cu care suntŭ scrise. Se va 

arrăta căteodată lipsa şi trebuinţa acelorŭ cărţĭ, ce opiniunea publică şi neappărata trebuinţă 

le cere, ca să se lucre şi să se dee la lumină pentru învăţătura şi folosulŭ poporuluĭ romănŭ. 

Se vorŭ publica din căndŭ în căndŭ poesie fugitive uşióre, cu luare aminte la artea, spiritulŭ, 

gustulŭ şi simţimentulŭ cu care suntŭ lucrate. Pentru variătate se vorŭ publica miscele, 

curióse, şi orĭ ce alte scripte prosaice interesanţĭ, din cămpulŭ celŭ întinsŭ alŭ literatureĭ, şi 

proporţiunate spaţiuluĭ din colónele gazeteĭ.  

 După tendinţa ce ’şia propusŭ T e l e g r a f u l ŭ  r o m a n ŭ , şi după materia ce are de 

scopŭ a împărtăşi, este învederatŭ, că însărcinarea ce amŭ luatŭ asuprăne este fórte grea, şi 

respunsabilitatea cătră cititorĭ fórte mare. De şi îndrăsnimŭ a promite, că ne vomŭ întrebuinţa 

tóte poterile spre a merita încrederea ce ni se va da; de şi sperămŭ că publiculŭ cititoriŭ va 

avé indulginţă cu o gazetă tineră, care are a se lupta cu multe neajjunsurĭ maĭ vârtosŭ la 

începutulŭ seŭ: cu tóte aceste mărturisimŭ, că conştiinţa nóstră arŭ remăné îngreuiată, cănd 

gazeta acésta n’arŭ póte ajjunge la scopulŭ şi destinaţiunea sea. Fiind însă că o assemene 

întreprindere numaĭ cu poterĭ unite a le maĭ multorŭ conlucrătorĭ se póte adduce şi ase susţiné 

în stare de a correspunde dorinţeĭ şi aşteptăriĭ publice, noĭ din inimă ciămămŭ ajjutoriulŭ 
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inţelliginţeĭ romăne civile, militare şi bisericéscă, şi o rogăm ca să ne sprigine din tóte 

poterile într’acéstă carieră, ce o începemŭ pentru învăţătura şi folosulŭ poporuluĭ romănŭ. 

Dela zelulŭ şi căldura tuturorŭ aşteptămŭ cu bucuriă să primimŭ necontenitŭ din tóte părţile 

articulĭ de correspundinţe potriviţĭ cu materia şi tendinţa gazeteĭ, şi ammesuraţĭ intereselorŭ 

poporuluĭ pentru care se publică acéstă fóiă periodică.  

 T e l e g r a f u l ŭ  r o m a n ŭ  va eşi regulatŭ de doe orĭ pe septemănă Mercurea şi 

Sămbăta, totŭdeuna căte o cólă, de formatulŭ acesteĭ provocaţiunĭ, şi tipăritŭ cu slovele ce se 

vedŭ aci. – Preţiulŭ luĭ este pentru Sibiiŭ pe unŭ anŭ întregŭ 7. florinĭ m. c.; ear pe o jumătate 

de anŭ 3. fl. 30. cr.; pentru celelalte părţĭ a le Transilvanieĭ şi pentru provinţiele din Monarhiă 

pe unŭ anŭ întregŭ 8. fl. c. m.; ear pe o jumătate de anŭ 4. fl. – Pentru ţerĭ străine este preţiulŭ 

pe unŭ anŭ întregŭ 12. fl.; ear pe o jumătate de anŭ 6. fl. m. c. – Prenumeraţiunea se face în 

Sibiiŭ la espeditura T e l e g r a f u l u i  r o m a n ŭ  în Tipografia diecesană; pe affară la tóte 

poştele cesaro-regeştĭ. – Fără banĭ plătiţĭ înainte nu se primeşte prenumeraţiune, nicĭ se póte 

trimite gazeta. – Addresele să fie scrise bine şi să cuprindă curatŭ numele, caracterul şi loculŭ 

lăcuinţeĭ fiecăruĭ Domnŭ prenumerante. Aceeĭ DD. prenumeranţĭ cariĭ nu lăcuiescŭ unde se 

afflă poştă, să însemneze pe lângă loculŭ lăcuinţeĭ cea maĭ aprópe staţiune de poştă, de unde 

aŭ a’şĭ primi gazeta în zilele sosiriĭ eĭ accolo. – Atătŭ addresele DD. prenumeranţĭ cătŭ şi 

baniĭ să se trimită la Espeditura T e l e g r a f u l u i  r o m a n ŭ  celŭ multŭ pănă la 29 

Decemvrie, calendariŭlŭ veciŭ, pentru ca să se ştie căte esemplarie suntŭ să se tipăréscă şi să 

se trimită. – Ceĭ ce vorŭ întărzia pré multŭ cu prenumeraţiunea, aŭ de a’şĭ adscrie lorŭ 

singurĭ vina, décă nu vor poté căpăta numeriĭ compleţĭ dela începutŭ. – T e l e g r a f u l ŭ  

r o m a n ŭ  primeşte şi inserate, înştiinţerĭ şi publicăţiunĭ de negoţŭ, vânzărĭ ş.ce.l. plătinduse 

şirulŭ tipăritŭ cu slove micĭ căte 4. creĭţarĭ m. c. – Tóte correspundinţele cu Redactura seŭ cu 

Espeditura T e l e g r a f u l u ĭ  r o m a n ŭ , ne rogămŭ să fie francate pe poştă.  

 După preţiulŭ de prenumeraţiune ce s’a pus T e l e g r a f u l u ĭ  r o m a n ŭ , amŭ dori 

din tótă inima ca să fimŭ în stare de a poté da foieĭ acesteia o întindere şi o desvoltare care să 

correspundă dorinţeĭ şi aşteptăriĭ publiculuĭ cititorŭ. Spre nenorocire trebue să spunemŭ, că 

tocmaĭ accum la începutŭ nu ne afflăm în posiţiunea acea fericită de a dispune de mijlócele şi 

înlesnirile de care se bucură aşşezămintele altorŭ gazete străine. Făptuirea caldeĭ nóstre 

dorinţe, care este şi a publiculuĭ cititoriŭ, attârnă dela bunăvoinţă şi interesulŭ cu care se va 

primi acéstă fóiă, şi dela căldurósa spriginire ce i se va da prin îmmulţirea numeruluĭ 

prenumeranţilorŭ. Décă îmbrăţişiarea acesteĭ întreprinderĭ a nóstre va fi aşia de favorabile, 

precum ne place a spera, îndrăsnimŭ a încredinţa pe publicŭ, că ne vomŭ grăbi séŭ a publica 

T e l e g r a f u l ŭ  maĭ de multe orĭ pe septemănă, séŭ a’ĭ da unŭ formatŭ maĭ mare, orĭ, ceea ce 
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arŭ fi maĭ raţiunabile, a’lŭ însoţi pe tótă septemăna de o fóiă curatŭ literariă.  

 Dela unŭ timpŭ încóci s’aŭ îmmulţitŭ glasurile acelora cariĭ cerŭ, ca să se pună odată 

tóte pedecele, şi gazeta romănă să se tipăréscă cu litere, şi să ese la lumină îmbrăcată în 

vestmintele sele proprie, ear nu străine. Precătŭ dămŭ dreptate acelorŭ cererĭ care se audŭ 

dintr’o parte şi alta; precătŭ ne bucurămŭ de norocitele începuturĭ ce s’aŭ şi făcutŭ în privinţa 

acésta: pre atătŭ mărturisimŭ, că nimine n’arŭ poté dori maĭ cu căldură decătŭ noĭ a publica 

T e l e g r a f u l ŭ  r o m a n ŭ  întregŭ cu litere. Cu tóte aceste noĭ credemŭ, că trebue 

deocamdată să aşteptămŭ ca să cunóştemŭ pe publiculŭ nostru cititoriŭ, şi să ne încredinţămŭ 

despre opiniunea ce maioritatea cititorilorŭ îşi va forma în privinţa acésta de mare 

importanţă. Pănă attuncĭ noĭ vomŭ începe a scrie şi a tipări fóia nóstră pentru publiculŭ 

romănŭ care ştie a citi numaĭ cu slove, şi ne reservămŭ detoria de a pregăti drumulŭ cu 

încetulŭ, ca căndŭ va cere trebuinţa, să se pótă publica T e l e g r a f u l ŭ  r o m a n ŭ  întregŭ în 

litere. 

  În sfârşitŭ ne adresămŭ cătră cele treĭ milióne de suflete, care facŭ poporulŭ romanŭ 

din Monarhiă, şi cătră toţĭ filoromăniĭ din orĭ ce parte, şi le recomăndămŭ acéstă 

întreprindere a nóstră. Dela zelulŭ şi căldura cu care inţelliginţa romănă DD. Officialĭ civilĭ 

şi militarĭ, DD. Protopopĭ şi Preoţĭ, DD. Profesorĭ şi Învăţătorĭ de scóle, DD. Neguţătorĭ şi 

meseriaşĭ şi într’unŭ cuvăntŭ totŭ publiculŭ romănŭ şi filoromănŭ cititoriŭ vorŭ îmbrăţişia 

acéstă gazetă, va attărna sórtea şi vĭaţa eĭ, şi toate îmbunătăţirile ce va poté primi în viitoriŭ. 

După lipsa şi trebuinţa ce se simte de assemene organe ale publicităţiĭ pentru un poporŭ atătŭ 

de numerosŭ precum suntŭ Romăniĭ, şi după tendinţa ce are acéstă fóiă de a’ĭ representa 

interesele şi a’ĭ arăta trebuinţele luĭ, ne hrănimŭ cu dulcea speranţă, că toţĭ Rumănii şi 

filoromăniĭ cititorĭ se vorŭ întrece a ajjuta şi a sprigini acéstă întreprindere a nóstră atătŭ cu 

conlucrarea cătŭ şi cu prenumeraţiunea. Numaĭ în cipulŭ acesta T e l e g r a f u l ŭ  r o m a n ŭ  

va poté prospera şi a se desvolta, şi va fi în stare de a’şĭ împlini misiunea contribuindŭ la 

edificiulŭ cultureĭ şi fericiriĭ poporuluĭ romănŭ, spre onórea şi întărirea măritei Monarhiĭ şi 

spre lauda şi înflorirea soţietăţiĭ omeneştĭ întregĭ.  

 

Sibiiu 8. Decemvrie 1852.  
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