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Depeşe telegrafice. 

 Adjutantele generale alŭ armateĭ către toţĭ comandanţiĭ militarĭ, şi Locoţiitorĭ. Viena 27 Fevr. 

1853 la 7 óre diminéţa. 

A Sea ce. r. apostolică Maiestate aŭ dormitŭ fără întrerumperĭ pănă la 4 óre, după aceea iarăşĭ aŭ 

dormitatŭ, şi dela deşteptare încócĭ se află întărită. Îmulţita căldură în capŭ nu s’a maĭ întorsŭ, numaĭ căte 

unele uşiorŭ trecătórie dorerĭ împungătórie se arătară din căndŭ în căndŭ în capŭ. După ce uşiorinţa 

esenţiale ţine de 26 óre, se vorŭ da numaĭ căte doĭ buletinĭ. 

 

D e p e ş e  t e l e g r a f i c e . 

 Ministrulŭ din lăuntru către ce. r. Guberniŭ în Sibiiŭ. 

 V i e n a  în 27 Fevr. 1853. Alŭ 27-lé buletinŭ: 

 În decursulŭ favoritoriŭ maĭ de parte alŭ bóleĭ Maiestăţiĭ Sele ce. r. apostolice, nu s’a arătatŭ nicĭ 

o turburare. 

 V i e n a   27 Fevruariu 1853. séra la 7 óre 

  Consil. de curte S e e b u r g e r  ce. r. arhiatru. 

Consil. de regenţiă cavalerulŭ de V a t t m a n n  ce. r. arhihirurgŭ. 

 

D e p e ş e  t e l e g r a f i c e . 

 Ministrulŭ din lăuntru către ce. r. Guberniu în Sibiiŭ. 

  Viena în 28 Fevr. 1853.  Alŭ 28-lea buletinŭ. 

 A Sea ce. r. apostolică Maiestate aŭ avutŭ unŭ somnŭ pré liniştitŭ şi restaurătoriŭ, şi reîntregirea 

sănetăţiĭ face paşiurile dorite. Viena în 28 Febr.1853 la 7 óre diminéţa. 

   Consil. de curte S e e b u r g e r  ce. r. arhiatru. 

  Consil. de regenţiă cavalerulŭ de V a t t m a n n  ce. r. arhihirurgŭ. 

 

D e p e ş e  t e l e g r a f i c e . 

 Dela Ministrulŭ din lăuntru către A Sea Înălţime Arhiducele Albrehtŭ în Buda.   Viena în 28 Febr. 

1853. Alŭ 29-lé buletinŭ. 
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 Întregirea sănetăţiĭ Maiestăţiĭ Sele ce. r. apostolice, păşeşte într’una înainte. Viena în 28 Fevr. 

1853 la 7 óre séra. 

Consil. de curte S e e b u r g e r  ce. r. arhiatrŭ. 

  Consil. de regenţiă cavalerulŭ de V a t t m a n n  ce. r. arhihirurgŭ. 

 

D e p e ş e  t e l e g r a f i c e . 

 Ministrulŭ din lăuntru către ce. r. Guberniŭ în Sibiiŭ. 

 Alŭ 30-lé buletinŭ: 

 Nainte de ivirea unuĭ linŭ şi ţiitoriŭ somnŭ, nu s’a arătatŭ nicĭ cea maĭ mică întărătare maĭ multŭ. 

Germurirea poteriĭ de vezutŭ în ziumetatea obiectuluĭ privitŭ, ce a fostŭ nemizloţita urmare a cutrierăriĭ, 

s’a micşioratŭ multŭ, însă pănă acuma nu e ridicată cu totulŭ. 

 Îmbunătăţirea sănetăţiĭ a Maiestateĭ Sele ce. r. apostolice păşeşte cu astfeliŭ de unimesurime, 

încâtŭ de azĭ încolo se va da numaĭ căte unŭ buletinŭ. 

 V i e n a  în 1 Marţiŭ 1853  7 óre diminéţa. 

 Consil. de curte S e e b u r g e r   ce. r. arhiatru. 

  Consil. de regenţiă cavalerulŭ de V a t t m a n n  ce. r. arhihirurgŭ.  

————— 

Monarhia Austriacă 

Transilvania. 

 O c n a  în 19-le Fevruariŭ. Lunĭ se ţinu în Oraşiulŭ nostru în tote bisericile rugăţiunĭ pentru fericita 

scapare a Monarhuluĭ din primejdiă; şi pentru reintregirea senetăţii Luĭ. Maĭ întăiŭ la greco-reseritenĭ, 

apoĭ la reformaţĭ, şi în sfărşitŭ la romano-Catolicĭ. La tote rugăciunile şi ceremoniile dumnezeeştĭ luară 

parte tote confesiunile înpreunate, şi dovediră celŭ maĭ frumosŭ esemplu de o stimă reciprocă atătŭ 

confesionale, cătŭ şi naţionale. – Astăzĭ ajunsă aicea în Sibiŭ Continţentele de soldaţĭ, ce avu să dee Ocna 

pentru anulŭ acesta. Ceĭ maĭ mulţĭ dintre regruţĭ eraŭ feciorĭ voĭnicĭ de romănŭ; ne cuprinsă o bucuriă 

văzânduĭ cu voe bună alergăndŭ la Stégulŭ Împărătescŭ spre a depune jurămăntulŭ de credinţă, ba ce e şi 

maĭ multŭ, eĭ apropiinduse de stégŭ strigată şi de maĭ multe orĭ, „vivatŭ.“ Aşia bravilorŭ romănĭ, treziţivă 

puţintelŭ, şi judecaţĭ, că strămoşiĭ vostri romanĭ aŭ căpătatŭ renumele seŭ celŭ mare în Istoria lumeĭ 

numaĭ prin vitejia, cu care s’aŭ aretatŭ ca soldaţĭ în resbelele cele multe, ce le avéaŭ cu învecinatele 

poporă, pe care eĭ le învingéŭ prin disciplina cea strănsă, ce domnea între dănşi. Ciemarea vóstră este 

frumósă şi sfăntă, voĭ aveţĭ să apăraţĭ vetrele părinţilorŭ şi rudeniilorŭ vostre, patria vóstră, împărăţia 

întrégă şi înalta eĭ Dinastiă pe tronulŭ celŭ consecratŭ de vécurĭ, la care a rădicato pronia dumnezeiască, 

de năvălirĭ stăine şi de tote primejdiile din lăuntru şi din afară. 

 Bănatŭ. Gazeta Timişóreĭ ne aduce iarăşĭ osăndele, ce aŭ urmatŭ asupra următorielorŭ Individe:  

 Gavrile Cranpeţ din Boracica pentru ascunderea bancnotelorŭ coşutiane, cu arestŭ de 4 zile în 

féră. 

 Ferdinandŭ Pruşinevscĭ şi Adamŭ German din Elemirŭ pentru călcarea legilorŭ de arme, cel din 

tăiŭ pe lăngă perderea armelorŭ cu arestŭ de 6 lune în féră, iară celŭ de pre urmă cu 5 f. m. c. 

 Marco Bacicĭ din Paulişŭ pentru călcarea legilorŭ de pasaporturĭ şi primirea în slujbă a doĭ 

vagabozĭ, fără pasportŭ cu arestŭ de 4 lune în féră. 
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 Iosifŭ Visoda din Aradŭ pentru pitularea semnelorŭ revoluţionarĭ cu arestŭ de 14 zile în féră. 

 Iancu Paia din Racitova pentru pitularea armelorŭ, pe lăngă perderea armelorŭ cu arestŭ de 6 

septemăne în féră. 

 Florea Muntianŭ din Cubleşŭ pentru pitularea armenorŭ şi de muniţiune a doăóră cu arestŭ de 4 

lune în féră pe lăngă perderea lucrurilorŭ pitulate. 

 Iosifŭ Şagi din Dantova pentru pitularea armelorŭ la arestŭ de 6 septemăne în féră şi perderea 

armelorŭ pitulate. 

 Simeone Niada din Brusnicŭ pentru pitularea armelorŭ, ca si celŭ de maĭ nainte. 

 Andrea Gicici din Neoplanta pentru pitularea bancnotelorŭ coşutiane cu arestŭ de 4 zile în féră. 

 Margarita Taş din Recaş pentru vătămarea vorbale a unuĭ ofiţirŭ, cu arestŭ în cătŭ a ţinutŭ 

cercetarea. 

 Carolina Popovici din Cacova pentru pitularea armelorŭ, pe lăngă perderea lorŭ, cu 15 fl. m. c. 

 Ianoşŭ Ianculescu din Romăneştĭ pentru pitularea armelorŭ, pe lăngă perderea lorŭ, cu arestŭ de 6 

septămăne în féră. 

 Austria. V i e n a  25 Fevr. Nóptea trecută a fostŭ cea dintâiă dela 18 încóce, în care Înălţimea Sea 

Arhiducesea Sofia, mama Împăratuluĭ s’a depărtatŭ de la patulŭ Maiestăţiĭ Sele, şi a odihnitŭ căteva óre. 

La 5 óre diminéţa însă a fostŭ dulcea mamă érăşĭ  lângă patulŭ Maiestăţiĭ Sele. 

Ambasadorulŭ englezescŭ Lordulŭ Vestmoreland a primitŭ o depeşă, prin care se face cunoscută 

părerea de reŭ atâtŭ a Maiestăţiĭ Sele regineĭ din Britania, câtŭ şi a guberniuluĭ englezescŭ pentru 

atentatulŭ din 18, şi bucuria pentru scăparea Împăratuluĭ din primejdia acésta. 

 Maiestatea Sea Împăratulŭ a dăruitŭ soldaţilorŭ cariĭ s’aŭ rănitŭ în rescóla de la Milanŭ, şi adecă 

celorŭ greŭ răniţi căte 10, éră celorŭ uşiorŭ răniţĭ căte 5 galbenĭ.  

 Maiorulŭ Naivirt, comandantele militare în Bergamo în Lombardia, a slobozitŭ către locuiroriĭ 

acesteĭ cetăţĭ o prociemăţiune, prin care face cunoscutŭ, că şi în mizloculŭ lorŭ s’ar ţiné agenţĭ secreţĭ de 

aĭ partideĭ revoluţionarĭ, şi că şi aci s’ar fi încercatŭ uniĭ a turbura liniştea publică. Totdeodată face 

poporăţiunea băgătóriă de sémă, că unele individe arŭ fi lăţitŭ scrisorĭ revoluţionarĭ. 

 Gazeta noă din Monahŭ aduce despre atentatulŭ asupra Maiestateĭ Sele a Împăratuluĭ următoriulŭ 

articulŭ: 

 Monahŭ 19 Fevr. O nelegiuire înfiorătoriă, o faptă infame fără asemenare a spurcatŭ uliţele Vieniĭ. 

Sceleratulŭ asasinŭ s’a cutezatŭ şi asupra capuluĭ tineruluĭ Monarhŭ al Austrieĭ. Vitézulŭ şi cordatulŭ 

Împăratŭ Franţiscŭ Iosifŭ, care numaĭ ce călătorind prin întinsele Sele ţere, fu de poporele, ce se află subt 

blăndulŭ seŭ sceptru, în adevărata înţelegere în braţe portatŭ, s’aŭ făcutŭ acuma centrulŭ unuĭ ticălosŭ 

asasinariŭ. Numaĭ pronieĭ ceĭ cereştĭ este a se mulţămi, cumcă atentatulŭ, de şi a nemeritŭ, totuşĭ nu şi a 

pututŭ ajunge scopulŭ, şi că astfelŭ se abătu o cotrierătoriă catastrofă. 

 Strigarea de înspăĭmăntare, ce a trebuitŭ să producă faĭma despre infamea faptă în Viena şi în tótă 

Austria, va afla pretutindené asemenea eho, precumŭ a aflatŭ şi la noĭ. Ne lipsescŭ cuvinte, ca să potemŭ 

esprima simţulŭ de cea maĭ mare indignaţiune, ce nea căşunatŭ vestea despre urăta acésta îndresnire. 

Săntemŭ sigurĭ cumcă acésta indignaţiune, aşia precumŭ s’a manifestatŭ aci, va afla locŭ pretutindeneé, 

unde în peptulŭ omenescŭ se maĭ mişcă o scinté de omenescŭ şi morale simţŭ. Maĭ nainte dară aducemŭ a 

nóstră mulţămire neadormiteĭ şi scutitoreĭ mănă a provedinţiĭ pentrŭ zădărnicia sceleratului atentatŭ. 
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 După ce urmarămŭ în privinţa acésta bolduluĭ inimeĭ nostre, săntemŭ boldiţĭ a da loc şi acelorŭ 

contmplaţiunĭ, ce trebuie să se stărnéscă în noĭ la aceste scelerate repede după olaltă următoriă fapte. În 

Milanŭ săngeră încă rănile ofiţirilorŭ şi ale soldaţilorŭ credinţioşĭ détorinţeĭ sele, ce le causară pumnariĭ 

însătoşiaţilorŭ de sănge şi plătiţilorŭ asasinarĭ, cariĭ săntŭ unealtele cele maĭ lăpădate ale şi mai 

ticăloşilorŭ seĭ capi. Şi de locŭ după aceea rădică altŭ asasinariŭ, unŭ Ungurŭ, măna sea cea scelerată 

asupra însuşĭ capuluĭ Împărătescŭ. Cine nu va cunóşte séŭ va poté nega aicea legătura din lontru a 

acestorŭ fapte spurcate? 

 Mănile, ce aŭ ascuţitŭ pumnariĭ acestorŭ ticăloşĭ în Milanŭ, aŭ datŭ cuţitulŭ în mănă şi 

ucigătoriuluĭ de Împăratŭ în Viena. Pe tóte buzele zacŭ şi nevrând numele: Maţini, Coşutŭ. Şi Maţĭni cu 

Coşut şedŭ în pace, şĭ fără să fie atacaţĭ de cineva în Londonŭ subt scutinţa Anglieĭ, şi aştéptă după 

ocasiunĭ spre atentate noe ! 

 Quesque tandem abutere patientia nostru! ne vine a striga la astfeliŭ de fapte, precum a făcutŭ 

odată marele oratore şi bărbatulŭ de statŭ alŭ Romeĭ în contra Catilineĭ. 

 În Anglia se ascutŭ cuţitele cu care năimiţiĭ bandiţĭ esercéză urţisita meseriă. Stropitele cu sănge 

geniĭ ale Conţilorŭ Lamberg şi Laturŭ, cariĭ fură aşia crăncenŭ omorăţĭ, strigă încă înzădarŭ resplătire 

asupra instigatorilorŭ acestorŭ grozave omoruri, asupra luĭ Coşutŭ, care însoţitŭ cu Maţini aŭ produsŭ 

scenele cele înfiorătoriă în Milanŭ. Coşut adeveritulŭ falsificatore, şi lotrulŭ de corónă nu e încă 

îndestulitŭ cu acésta, ci elŭ întorce cu o temeritate nemesurată lovitura asasinariuluĭ năimitŭ de elŭ şi 

însuşĭ asupra Împăratuluĭ şi Domnuluĭ seŭ din secura ascundere, ce îĭ îngădue ospitalea Angliă. 

 Subt scutinţa Anglieĭ arméză elŭ dară braţele Asasinarilorŭ, pe cariĭ elŭ îĭ mănă la crimine şi 

asupra sfinţiteĭ persóne a Monarhuluĭ seŭ. Totŭaceea Angliă, carea ceva cu ziumetate de Seculŭ înainte 

fără declaraţiune de resbelŭ a puşcatŭ din fundamentŭ Copenhaga, a furatŭ flota Danieĭ, nu de multŭ 

pentru o urgisită istoriă de cămătăriă neiertată a Jidvouluĭ Pacifico impilă slava Greciă; totŭ aceea Angliă 

este, carea lui şi tovarăşilorŭ seĭ îngădue acuma asilŭ, ca întruna să făurese noue atentate securitateĭ maĭ a 

tuturorŭ statelorŭ ale Conţinentuluĭ, şi asupra vieţiĭ legitimilorŭ lorŭ Suveranĭ. 

 Totŭ aceea Angliă este, carea în totŭ anulŭ ţine balurĭ poloneze pentru ajutoriulŭ revoluţionarilorŭ 

ruseştĭ; totŭ aceea legiuită Angliă este, acăreĭ emisarĭ, cu actulŭ habeas corpusŭ în buzunariŭ, ca şi unŭ 

omŭ de poliţiă cu biletulŭ seŭ de nevătămare, se plimbă prin Italia şi Ungaria, nainte şi ţiindŭ 

revoluţiunea, întărătăndŭ şi plătindŭ, a cărei legi nu ştiură scuti nicĭ pe unŭ generale alŭ armateĭ celuĭ maĭ 

bunŭ şi veciŭ aliatŭ, de cruzimea acestuĭ atătŭ de legiuitŭ poporŭ; acésta este măreţulŭ Albione 

stăpănitoriulŭ Măriĭ, care s’a făcutŭ locŭ de adunare, şi dă hrană la tote revoluţiunele, scuteşte şi 

adăposteză pe toţĭ lotriĭ şi ucigaşiĭ, décă eĭ numaĭ nu se atingŭ de Geltelmeniĭ şi feşeneblele Ledi; de are 

însă Coróna Ungarieĭ în butunariŭ séŭ săngele luĭ Latur pe conştiinţă, puţinuĭ pasă unuĭ Milordŭ. Ea are 

trebuinţă de astfeliŭ de Holteĭ, ca să hăţéscă industria conţinentuluĭ, carea sarŭ poté ridica, şi înlătura 

ţedulele de bumbacŭ ale luĭ Ion Bulŭ. – Acésta este moralele englezescŭ, care nu se ruşină a tipări 

totodată în ale sele cuviose şi conşiinţióse téscurĭ Cuvăntările lotreştĭ ale luĭ Maţini şi Coşut aşia precum 

să fie lipite pe păreţiĭ Milanuluĭ. 

 Noĭ întrebămŭ oare maĭ scutiva Anglia cu tricornele eĭ lotriĭ şi ucigaşiĭ faţă cu astfeliŭ de 

înţelegere învederată cu instigatoriĭ ai omoruluĭ în Milanŭ? Găndeşte acésta creştinéscă naţiune, precum 
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se numeşte bucurosŭ, că numaĭ pentru aceea trebue să serbéză dumineca, ca în zilele de lucru se ţésă cu 

atătŭ maĭ fără pedépsă în sinulŭ seŭ trădărĭ asupra tuturorŭ popórelorŭ ale Europeĭ, ale lumeĭ? 

 Noĭ vomŭ vedea ce va face Anglia, şi ductoriĭ eĭ de statŭ acuma la faĭma despre noulŭ atentatŭ 

infame în Viena? Noiĭ vomŭ vedea, ore îngrădiseva dănsa iarăşĭ faţă cu cerinţele dreptuluĭ poporelorŭ şi 

maĭ departe cu masca aşia numituluĭ dreptŭ de asilŭ. – De arŭ face acésta, – ce nu vremŭ încă a crede – 

atuncia întru adeverŭ arŭ merita Anglia a fi afurisită de tote naţiunele Europeĭ. Regenţiĭ Europeĭ totŭ în 

asemenea mesură dint’acolo ameninţate, arŭ şti să iaie pusăţiunea corespunzetoriă pericoluluĭ. 

 Noĭ înceemŭ aceste contemplaţiunĭ cu vorbele „Foeĭ poporalĭ germane“ care corespundŭ cu totulŭ, 

acelorŭ ce noĭ leamŭ arătatŭ de repeţite orĭ: „Va veni odată zioa, însă nu zioa secerişuluĭ pentru saculŭ de 

lănă, ci zioa Dumnezeesculuĭ Judeţŭ pentru unŭ poporŭ, care în credinţă nu stă îndereptulŭ Cartagenilor, 

pentru unŭ poporŭ, care calculéză moralele la Guinea şi nu se ruşinéză a se lăuda cu drepturĭ 

internaţionalĭ, pe care elŭ în interesulŭ seŭ, unde pote numaĭ, le calcă cu piciórele. Să sperămŭ, că Austria 

va vorbi în caŭsa acésta unŭ cuvăntŭ seriosŭ. Aicea se lucră de moralele celŭ maĭ înaltŭ, de onóre căcĭ de 

vorŭ învenina princiniele bandiţilorŭ şi conţinintele, atuncĭ arŭ fi societatea morale perdută, arŭ fi încă 

numaĭ o potinţă. – pumnariŭ către pumnariŭ. – Şi de acésta să ne păzéscă cerulŭ. Noĭ sperămŭ şi ne 

încredinţămŭ, cumcă în tótă Europa, şi anume în Germania pretutindené glasulŭ publicŭ se va esprima în 

acestŭ înţelesŭ. Anglia trebue să vază, cumcă la remănerea pe lăngă sistema sea de acum, are totă Europa 

asupra eĭ.“ 

 Corespundinţa acésta nu are lipsă de Comentariŭ, căcĭ ea trebue să afle asemenea eho la tote bine 

simţitoriele popóră, care nu numaĭ indignate, dar totŭ de odată aŭ se fie şi îngrijite despre întreprinderile 

drăceşti ale revoluţionarilorŭ bandiţĭ. 

 –  O  D e p e ş ă  t e l e g r a f i c ă  d i n  T r i e s t ŭ  a d u c e  ş t i r e a ,  c ă  M a r e ş a l u l ŭ  

L o c o ţ i i t o r i ŭ  C o n t e l e  L a ĭ n i n g e n ŭ  a  s o s i t ŭ  d e l a  C o n s t a n t i n o p o l e ,  ş i  c ă  p ó r t a  

a  f ă c u t ŭ  î n t r u  t ó t e  d e s t u l ŭ  c e r e r i l o r ŭ  A u s t r i e ĭ . 

V i e n a  26 Fevr. Publicare. Zioa 18 Fevr. 1853 s’a făcutŭ între zidurile cetăţiĭ împărăteştĭ 

însemnată prin o crimă, care fiindŭ necunoscută în istoria popórelorŭ Austrieĭ, trebue să împle peptulŭ 

fiecăruĭ cetăţénŭ de omeniă cu gróză, gréţă, şi cu cea maĭ adăncă dorere. 

 Ioane Libeni în Ceacvar, comitatulŭ Albeĭ regalĭ din Ungaria în 8 Decemvre 1831 născutŭ, prin 

urmare abia trece 21 anĭ, de relegea catolică, neînsoratŭ, după meseriă croitoriŭ, şi fiiŭ alŭ luĭ Ioane 

Libeni, meşterŭ croitoriŭ cinstitŭ, şi proprietariŭ de casă şi de moşiă în Ceacvar, sub tótă decurgerea 

revoluţiuneĭ ungureştĭ întrebuinţatŭ ca croitoriu de cătane la comisiunea de monture în Aradŭ, éră după 

depunerea armelorŭ la Vilagoşŭ slobozitŭ fără de a i se face vr’o împutare, se pusă încă în a 1850 în 

legătură cu fecioriĭ de meseria sea, cariĭ, nemulţumiţi căcĭ rescóla prin învingătóriele arme ale stăpănireĭ 

ceĭ legiuite a fostŭ sugrumată, şi nemulţumiţĭ cu nouele giurstărĭ politice şi administrative ale regatuluĭ 

Ungarieĭ, prin necurmata împărtăţire reciprocă a simţimintelorŭ sele celorŭ rele, deşteptară în mintea 

incuĭsituluĭ cugetulŭ, la începutŭ numaĭ fugitivŭ, despre eliberarea patrieĭ lorŭ de sub stăpănirea 

împărătéscă. 

 La întâlnirile acesté ale lorŭ prin caselor de lucru, cârceme, şi prin alte cuĭburĭ ascunse aŭ fostŭ 

lucrătoriĭ aceştĭ, nemulţumiţĭ cu starea cea nouă a lucrurilorŭ, fără îndoială cărmuiţĭ prin circonspecta şi 
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vicléna influinţare a întărâtătorilorŭ secreţĭ, încetŭ aduşĭ la acea încipuire, că numaĭ în înlăturarea 

Préînaltuluĭ Şefŭ alŭ statuluĭ se póte căuta şi afla ţinta dorinţelorŭ lorŭ.  

 Pregătitŭ prin astfeliu de învăţeturĭ şi întărâtărĭ merse încuisitulŭ în luna luĭ Marţiu 1851 la Viena, 

căută şi aci a face cunoştinţă şi a se întălni cu ómenĭ, cariĭ simţescŭ ca dânsulŭ, dar maĭ vârtosŭ cu 

patrioţiĭ şi cu meseriaşiĭ seĭ, cu cariĭ în convorbirile şi întâlnirile lorŭ vorbia despre pretensiva apăsare a 

ţereĭ prin Guberniul împărătescŭ într’acelaşĭ cipŭ, ca şi în Pesta, şi citinduse scrierĭ inimice Guberniuluĭ 

orĭ ce evinemântŭ îlŭ tălmăciaŭ în favórea planurilorŭ celorŭ rele ale lorŭ. 

 Eĭ se întrecéŭ la asemenea ocasiunĭ în espresiunĭ inimice şi în espectoraţiunĭ asupra Maiestăţiĭ 

Sele ce. r. apostolice, şi curândŭ după aceea aŭ începutŭ părtaşiĭ acestorŭ cluburĭ de lucrătorĭ a enuncia 

speranţa, că Préînaltŭ aceeaşĭ în călătoria de atuncĭ prin Ungaria şi Ardélŭ va cădé în ucigaşia mână a 

vr’unuĭ partisanŭ alŭ lorŭ. 

 După norocósa rentórcere a Împăratuluĭ, văzinduse înşelatŭ în acésta înfame aşteptare a sea, mănia 

şi înverşunarea luĭ Ioane Libeni a fostŭ în continuatele adunărĭ ascunse şi maĭ tare aţiţată, şi cugetulŭ de 

maĭ nainte despre omorârea Maiestăţiĭ Sele se prefăcu acum în elŭ în propusŭ, cu care ocasiune 

osânditulŭ începu a gândi despre prilegiulŭ, cipulŭ şi mizlócele, prin care arŭ poté pune în lucrare 

grózniculŭ seŭ planŭ cu celŭ maĭ sigurŭ succesŭ. 

 Înainte camŭ cu doue lune întră elŭ într’o şétră din târgulŭ de mardale de aci, şi între maĭ multe 

cuţite de cuhnă deosebită mărime şi alésă ’şi cumpără unulŭ, care i se păru maĭ potrivitŭ pentru afurisita 

faptă; după care apoĭ teişiulŭ celŭ cu o códă ţépănă de lemnŭ, prevăzutŭ, de zece degete şi unŭ pătrariŭ de 

lungŭ, fórte ascuţitŭ la vârfŭ, şi la códă de doue degte de latŭ, ’lŭ dădu la unŭ ascuţitoriŭ din Leopoldstadt 

să’lŭ ascuţă nu numaĭ pe partea ce taie, ci şi pe muciă în lungime de 5 degete dela vârfŭ în susŭ, agerŭ şi 

în forma unuĭ pumnariŭ, cu care grozavă armă fiĭndŭ prevăzutŭ, şi ţiindo ascunsă sub vestmântulŭ de 

desupra, şi veninduĭ la cunoştinţă că Maiestatea Sea ce. r. apostolică are obiceiŭ a se preumbla pe la 

amiazĭ pe bastionŭ, de maĭ multe septemâne a pănditŭ în promenadă pe Préînaltŭ acelaşĭ. 

 Acésta a făcut’o Libeni după propria sea fasiune în 12 zile cu puţină întrerumpere, fără ca inima 

luĭ cea cu totulŭ împetrită să se fi sfiitŭ de acésta crimine grozavă, pănă cândŭ în zioa cea fatale, 18 Fevr. 

1853 între 12 şi 1 óră la amézi i se dădu ocasiune spre a pune în lucrare planulŭ seŭ celŭ drăcescŭ, ce de 

mult l’a avutŭ. 

 Fără să fi mâncatŭ obicinuitulŭ seŭ prânzŭ eşi elŭ la 12 óre după sfârşirea lucruluĭ din locuinţa 

maĭsteruluĭ seŭ în Leopoldstadt, ’şĭ luă calea maĭ întâiŭ în cetate, apoĭ pe bastionŭ lângă pórta turnuluĭ 

roşiŭ, şi apoĭ spre pórta carintică, unde tocma Maiestatea Sea Împăratulŭ, petrecutŭ fiindŭ de Adjutantele 

Seŭ de aripă Contele Odonel sosise cu scopŭ de a se preumbla după obiceiŭ, şi cam 60 de paşĭ maĭ josŭ 

de pórta carintică stătu în locŭ, ca răzimatŭ de bariera cea înaltă de 3¼ picióre, să privéscă josŭ la unŭ noŭ 

venitŭ despărţemântŭ de soldaţĭ sloboziţĭ. 

 În momentulŭ acesta Ioane Libeni, care numaĭ cu ceva maĭ nainte venise acolo dintr’o direpţiune 

oposită şi stătuse într’o depărtare ca de 8 urme, desceinduşi iute roculŭ de désupra, sub care era ascunsŭ 

instrumentulŭ de omorŭ, se apropie maĭ întâiŭ cu băgare de sémă de Preînalta persónă a Monarhuluĭ, 

după aceea sări întocmai ca unŭ tigru, şi redicândŭ instrumentulŭ de omorŭ cu măna asupra Maiestăţiĭ 

Sele de către spate, lovi în înaltaceeaşĭ în céfă din tóte poterile atâtŭ de tare, încâtŭ tăişulŭ de la vârfŭ în 

susŭ se încovăie în lungime de unŭ degetŭ. 
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 Avândŭ de gândŭ a maĭ întreprinde şi alte loviturĭ către capulŭ celŭ sfinţitŭ alŭ Maiestăţiĭ Sele, 

care le arŭ fi repeţitŭ pănă la sevărşirea fărădelegeĭ, din norocire fu de D. Colonelŭ Conte Odonel trântitŭ 

la pământŭ, şi curândŭ după aceea prin cetăţénulŭ Iosivŭ Etternaĭh, apoĭ prin întrevenirea şi a altorŭ 

persóne de totŭ biruitŭ, şi prin patrola venită arestatŭ. 

 Înverşunatŭ pentru zădărnicitulŭ omorŭ, pe care dumnezeeasca mănă a providenţeĭ într’unŭ modŭ 

admirabile l’aŭ înlăturatŭ de la scumpa vieaţă a Maiestăţiĭ Sele ce. c. Apostolice, începu Ioane Libeni încă 

pe cale către încisóre a se sluji cu nişte esclamaţiunĭ însemnate pentru  A c e l a, care prin răscólă şi 

rebeliune a aruncatŭ patria sea în patime atâtŭ de afunde, şi care din culcuşiulŭ celŭ sigurŭ, unde se află, 

se nevoeşte prin o prociemăţiune revoluţionariă a o aduce în tóte cruzimile resbeluluĭ civile. 

 După ce Ioane Libeni prin fasiunea propriă înaintea judecăţiĭ, precum şi prin multele şi 

multcuprinzetóriele mărturisirĭ ale mărturiilorŭ s’a doveditŭ despre afurisita sea faptă cu tóte amăruntele 

eĭ, prin judecata marţiale competente s’a osânditŭ în 23. ale acesteia pe temeiulŭ Préînalteĭ resoluţiunĭ din 

26. Decemvre 1851, alŭ prociemăţiunii despre starea de asediă în cetatea împărăţieĭ capitale, şi de 

reşedinţă Viena din 1. Noemvrie 1848. şi 27. Fevruariŭ 1849. după hotărârea articuluĭ al 5-lea de resbelŭ, 

în legătură cu articululŭ alŭ 61. alŭ codiceluĭ militare penalea pentru criminea de lesa Maiestate prin 

întreprindere de onorŭ asupra persóneĭ préînalte a Maiestăţiĭ Sele ce. r. Apostolice Franţiscŭ Iosifŭ I. la 

mórtea prin stréngŭ, care sentenţiă după întărirea maĭ înaltă, şi după publicaţiunea prescrisă s’a pusŭ 

astăzĭ la Ioane Libeni în lucrare în loculŭ de perzare hotărâtŭ spre acésta. 

 V i e n a  în 26. Fevruariŭ 1853. Dela secţiunea judecătoréscă militare a ce. r. Guberniŭ militare. 

 Despre momentele cele din urmă din viaţa ucigaşiuluĭ Ioane Libeni ne împărtăşescŭ Gazetele de 

Viena următóriele detaiurĭ: După ce s’a înceiatŭ cercetarea, i se ceti joĭ sentinţa în odaia de esaminare a 

direcţiuneĭ de poliţiă, unde fu delicuentulŭ adusŭ fiind uşile şi ferestrile deşcise, şi dândŭ înainte de 

publicare dobaşiĭ în curte semnulŭ obicinuitŭ prin dobe. La începutŭ se părea delicuentulŭ a fi plinŭ de 

curagiŭ, dar curândŭ după aceea începu a tremura cu totŭ trupulŭ, şi curagiulŭ i se perdu. După aceea i se 

spuse, că sentinţa se va pune sâmbătă în lucrare, şi că să se pregătéscă pentru óra de mórte după 

prescrisele sfinteĭ religiunĭ. Întorcânduse în încisóre, fu întimpinatŭ de preotŭ, carele curândŭ i muiă 

inima, şi în inima luĭ cea împetrită stărni cea maĭ intimă părere de reŭ pentru spurcata faptă. Libeni 

cunoscu acum urâţenea fapteĭ sele, şi blăstămă pe aceia, cariĭ l’aŭ făcutŭ să comită o crimine atâtŭ de 

mare, şi l’aŭ dusŭ la mórte. Elŭ zicé, că doreşte, ca fiecare tânărŭ să iae pildă dela mórtea luĭ. Sâmbătă 

diminéţa la 7. óre fu dusŭ într’unŭ carŭ descoperitŭ, în care pe loculŭ celŭ dinainte cu spatele către caĭ 

şedea elŭ, éră pe celŭ din dereptŭ preotulŭ, la loculŭ pierzănieĭ, unde ajungândŭ la 8 óre ’şĭ luoă resplata 

pentru fapta sea cea spurcată. 

————— 

Montenegro. 

 Maĭ multe Gazete împărtăşescŭ ştirea, că Montenegriniĭ arŭ fi biruitŭ iarăşi pe Turcĭ. În 8 

Fevruariŭ a poruncitŭ Omer Paşa la 500 Turcĭ, să trécă preste podulŭ numit „Hagi Most“ şi să se întindă 

pănă la Frutac. Montenegriniĭ n’aŭ fostŭ în stare de a împiedica trecerea Turcilorŭ, şi aşia ajunseră acestia 

fără de nicĭ o greutate pănă la Fruntac. Montenegriniĭ se aşezară cu tabăra lorŭ, uniĭ la Ujiţci Most, iară 

alţiĭ la satulŭ Bitasoviţ. În nóptea din 8 spre 9 începu râulŭ Ţeta în urma uneĭ ploĭ a creşte, şi rupsă podulŭ 

„Hagi Most“. Râulŭ eşi de ambe părţile preste ţermurĭ, şi aşia despărţemăntulŭ din Frutac era tăiatŭ de 
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cătră ceialaltă óste turcéscă. Nóptea năvăliră Montenegriniĭ şi încă tocma din acele sate, de care Omer 

Paşa maĭ puţinŭ se temea, în numerŭ ca 3000 de inşĭ aupra lagăruluĭ luĭ Omer Paşa, fiindŭ favorisaţĭ de 

întunereculŭ nopţiĭ. Turciĭ uniĭ dorméŭ, alţiĭ eraŭ ostenţĭ, alţiĭ érăşi eraŭ cu totulŭ slăbiţĭ prin umeziala 

loculuĭ; prin ataculŭ acestŭ neaşteptatŭ aduşĭ în cea maĭ mare confusiune începură a fugi cătră fortăréţa 

Spuţ în cea maĭ urâtă neorănduială. Acuma se aruncară Montenegriniĭ şi asupra despăţământuluĭ de la 

Frutac, şi’lŭ siliră ca să depue armele. Trofeele acesteĭ învingerĭ sântŭ: 500 prisonierĭ, 400 şi maĭ bine de 

morţĭ, şi multă pradă stătătóriă din caĭ, arme şi tunurĭ, ba se vorbeşte că dóră şi cassa de resbelŭ arŭ fi 

căzutŭ în mănile Montenegrinilorŭ. 

————— 

Turcia. 

 Gazeteĭ de Triestŭ se scrie din Constantinopole 12 Fevr. la miazĭ următóriele: Alaltăieri s’a 

îmbiatŭ Ambasadoriĭ Franţieĭ şi Anglieĭ a fi mizlocitorĭ în diferinţiele, ce se află între Austria şi Pórtă. 

Dară Contele Laĭningen, ambasadorulŭ Austriacŭ n’a vrutŭ să priméscă mizlocirea. Pănă înainte de acésta 

cu dóe óre încă n’a urmatŭ nicĭ unŭ respunsŭ mulţămitoriŭ din partea porţiĭ; ba azĭ diminéţă s’a vorbitŭ 

fórte tare, că respunsulŭ, ce’lŭ va da ministeriulŭ turcescŭ, va fi negativŭ. Pretensiunile, ce s’aŭ făcutŭ din 

partea Conteluĭ Laĭningen în numele Guberniuluĭ austriacŭ, sântŭ formulate în zece puncte, dintre care 

cele maĭ de căpeteniă sună aşia: Deciararea de pămăntŭ neutrale a graniţeĭ turceştĭ de pe uscatŭ, care e 

vârâtă ca o limbă în teritoriulŭ austriacŭ aprope de Cataro. Diminsiunea emigranţilorŭ magiarĭ şi polonĭ, 

cariĭ de la A. 1849. încóce s’aŭ priimitŭ în armata luĭ Omerŭ Paşa, şi internarea lorŭ în Asia mică. O 

scrisóre de escusare din partea Sultanuluĭ către Maiestăţile Lorŭ Împăratulŭ Austrieĭ, şi Împăratulŭ Rusieĭ 

pentru portarea cea necuviinţiósă a porţiĭ cătră aceste poterĭ în caŭsa emigranţilorŭ în A. 1849 şi 1851. 

Îndestularea şi plătirea pretensiunilorŭ de datoriă, ce aŭ a face supuşiĭ austriacĭ, séŭ despăgubirea acelora 

în banĭ pentru câte s’aŭ grămăditŭ de 25-30 de anĭ încóce. Dintr’aceste 10. punturĭ nu este iertatŭ a luoa şi 

a desbate câtre unulŭ singurŭ, ci ele trebue tóte la olaltă, ca unŭ ce întregŭ, să fie primite din partea porţiĭ. 

Se zice, că priimirea şi încuviinţarea acestorŭ zece punturĭ e condiţiunea, sub care Austria va restaura 

érăşĭ raporturile prietineştĭ de maĭ nainte cu pórta, şi nu va urma o desbinare între aceste doue poterĭ. 

Terminulŭ, ce i s’a fostŭ pusŭ porţiĭ pentru darea respunsuluĭ, şi care la 7. Fevruariŭ s’a fostŭ împlinitŭ, 

s’a maĭ prelungitŭ érăşĭ cu 5 zile. 

 O altă scrisóre din Constantinopole totŭ în Ziornalele susŭ pomenitŭ aduce ştirea că în 

Constantinopole domneşte o spaĭmă gróznică; pănă sâmbătă la amiazi pórta încă n’a încuviinţatŭ cererile 

Austrieĭ, şi Contele Laĭningen a trimisŭ notele pănă atuncĭ primite îndărăptŭ cu acea băgare de sémă, că 

proposiţiunile porţiĭ nu le póte primi. Décă pórta se va învoi la pretensiunile Austrieĭ fără deosebire şi 

condiţiune, atuncĭ ele vorŭ remănea prietine bune, éră de nu, atunci M. Sea Împăratulŭ Austrieĭ ’şi va 

căuta singurŭ dreptulŭ seŭ, şi dânsul (Contele Lainingen) dimpreună cu ambasadorele ordinariŭ va părăsi 

lunĭ în 14. Constantinopole. Vaporele „Croaţia“ e încălzitŭ, şi corabia „Carolina“ stă cu pânzele întinse 

gata de pornitŭ, la Ambasadă staŭ tóte gata de drumŭ, şi aştéptă numaĭ după unŭ semnŭ, ca să iésă din 

Constantinopole. În astfeliŭ de împregiurări e préfirescŭ lucru, că comerţiulŭ pătimeşte fórte multŭ. 

————— 

Cătră zilele mele. 
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Treceţĭ zile ne’ndurate, 

Ce’aţĭ rămas mai îndărăptŭ, 

Uşuraţĭ a mea greutate, 

Ce apésă al meŭ peptŭ! 

 

Arculŭ sorţiĭ me săgeată, 

Sub elŭ săngerăndŭ suspinŭ, 

Şi în clipa desperată 

Vaĭ! cum treceţĭ voĭ de linŭ! 

 

Aţĭ sburatŭ atuncĭ crudele 

Fără urmă – ca unŭ vântŭ, 

 

Căndŭ aurora vieţiĭ mele 

Strălucea p’acestŭ pămăntŭ. – 

 

Aţi sburatŭ, acuma dară 

Ca un pomŭ vă legănaţĭ, 

Şi în sórtea cea amară 

Ne’ncetatŭ vă tregănaţĭ. 

 

Ci căŭtaţĭ a vieţuiĭ plagă, 

În puţinŭ cum m’aţĭ rănitŭ, 

Şi inima cea întreagă 

Cum de reŭ aţĭ nimicitŭ. – – 

 

Decĭ periţĭ, şi la torminte 

Da’ţĭ o dată voĭ finitŭ, 

Să se ’nmute ’n eleminte 

Trupul meŭ semiperitŭ! 

G. Delianŭ. 

 

 

Înştiinţare. 

 Ca să îndestulămŭ pe publiculŭ cititoriŭ, şi să împlinimŭ voinţa celorŭ ce s’aŭ adresatŭ către noĭ, 

aflămŭ cu cale a descide o prenumeraţiune noă la „T e l e g r a f u l ŭ  R o m a n ŭ “ pe patru lune, adecă dela 

1 Marţiu pănă la ultima Iuniu. Preţiulŭ este pentru Sibiiŭ 2 fl. 20 cr. pentru celelalte părţĭ ale Transilvanieĭ 

şi pentru provinţiele din Monarhia austriacă 2 fl. 40 cr. iară pentru ţerĭ străine 4 fl. m. c. 
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Înştiinţare. 

 Partea Germano-romănéscă a L e c s i c o n u l u ĭ  lucratŭ de D. G. Bariţ, şi D. G. Munténŭ este 

isprăvită şi ceĭ ce aŭ depusŭ 2 fl. m. c. maĭ nainte, şi vorŭ trimite acuma şi restanţia de ceilalţĭ 2 fl. m. c. 

vorŭ căpăta îndată Tomulŭ acesta. Redacţiunea Telegrafuluĭ Romanŭ primeşte prenumeraţiune la acestŭ 

în timpulŭ de astăzĭ multŭ folositoriŭ Opŭ, care s’a făcutŭ totŭ odată şi de neapărată trebuinţă. 

 

 

 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 26. Fevruariu. Calend. noŭ. 
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