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TRE LUNI ÎN STREINĂTATE, 

IMPRESIUNI SI MEMORII DE CALETORIE. 

CAPITOLULU 1. 

  

De la Bucuresti la Giurgiu. 

Dans se îmi regslaiă toate afauerile ne kit este 
dată omălsi a wi le regsla, mi lăaii rmasă bănă 
de la toui amiuii, la 29 Isniă Kalendarsl Isliang,(1) 
m» săiis în Omnibus mi lsaiă kalea ue dau la 
Gisrgis. 

Omnibus este sn termenă latină, kare în limba 
TOMPRE Va S3 Ziks: „neniră toni, mi kîndă auestă 
iermenă se vede skrisă ne frsntea ănei kyruge de 
kzistorie, ss înyelege kzrată ks tresăra aueea este 
destinati nentră toni saă toats lsmea. — Ars fi îns 
de mare neuesitate ka auestă: „llentră toni, s fie 
redssă la znă nămvră de nersoane mai komnatibilă 
kă dimensiznea kbrăuei, kui alt-felă mară fi ks 
nztiny s% înkans toatz lsmea într'o trxsrz menitt 
a nsria ănă nămvră msrginită de nersoane. — Ng- 
mai bastimentală natriarkulsi Noe av nrivilegizlă 
de a fi nentră toni, mi nămai Isi i S'ar fi ksvenită 
dans drentă kzvîntă nămele de Omnibus. 

  

() Ansl 1858, 

[. 

Et) 

As
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I(s toate astea nronrietarălă avei kvrage, ori 
“din kasz» kz pinea msltă la limba latin, saă din 
dorinua de a la dos» niei dsnz o oae, km ziue 
nroverbslă, îmi înkvrks korsma ks kzlstori ui ba- 
gaje în nsmsră wi grestate mslt mai mare de kită 
aueea ue ară fi înkznătă daka din norouirea ksl- 
toriloră nă s'ar fi kemat Omnihus. 

În fine den mai mslte sârgnuinzuă uii krskz- 
tări, ajsnserom la Kvlgwvrenii Doktoralzi(1). — Avi 
este jsmriatea drsmălsi mi se faue znă renaosă de 
doss ore. — În timnală auesta sănii din kvlstoră 
nrînzesk, iar alyii adenostiui ssbt smbrare de frsn- 
z», îmi reslabileskă forwele nierdste nrin k»iztorie. 
-- E3 ms aflamă într'o nosiuisne moral» ue nă'mi 
nermitea a mw băkăra de niui na din aueste dos» 
mlvueri sa; neuesitsui materiale. — Sniritslă mes 
lsase o direkyizne ks totslă onss alrakpiznei ma- 
teriei, elă voia în auele momente a ms faue din 
nrosatoră de nimikă, snă noetă mi mai de nimikă, 
— Ye fokaiă dară? Înkolikaiă ne sn Jlegasă kare 
ve e drentălă n semna de lokă kz uells din mi- 
toiogie, mi m îndrentaiă kwire sn felă de Ilarnasă, 
kare în limba obiunsits în nvryile lokalsi s» ns-= 
mewte: „Krisgvreni saă Krăuea de niatrz,* nro- 
nrietate drean!s a Monastirei Glavauioks, zidit» de 
r»nosalslă nrinuine Miruea uellă brirînă, 

Ageastv mowie este dersilr Monastirei de urin= 

uinele Vladă als V nenolslă marelsi Miruea, ka sz 
fie snre nomenirea ktiloriloră wi nentră xrana ks- 
lsgvramiloră de la auea Mmnsstire. — Fanta dona= 

  

(0  Sată deosebit de Hvlăgvrenii saă Krsuea de nia- 
tre a Monastirei Glavaniokală.



— 3 — 

torălsi ns noate fi de kit lasdabilz, skonslă îns aă 

kam degenerată; ku kolsgvramii dsnv timnslă a- 
ela ai mărită uui în lokslă lor aă venită kolăgrri; 
iar d&nz moartea auestora aă venită n felă de oa- 

meni kare afars de xainv ns aă nimikă kolsgvreskă 
într inuuiă. 

Avewmţiea voindă a nmvzi literalmente îolă ue 

are rvă legile monaxiuennti, lasz familiile skentate 
wi ne orfani în nrada miserii; wi Isîndă nsnga ks 
galbeni ne smeri rmeazs, dsnt ksm zikă ei, Isi 
Xristosă, de mi kalea ne kare smbls dela snă timn 

înkoa nă este tokmai kremtins, dar n'ai ue ss ziuă: 

„E defektslă legei 
„N5 e vina lor.“ 

Kalslă mes, kare ali-felă era o vit» venera- 

bilz, ks toats bsna voinys ue avea de a ms trans- 

noria ne arini de vînt; dar elă ka ni mara întrea- 

g» ssfferise foarte măltă în invasia de la 1853, uri 
asta îlă fsuea ss smble foarte înuetă. — Îmi nlvks 

felslă auesta de kvlztorie, kzui îmi nroksra timuă 

de ajsnsă ka sr nouiă vedea auele kîmnii îmbrs= 

kate kă uelle mai frămoase semenstări, auelă lokă 

venerabilă nentră tot; Romvnslă, kvui ne adzue a- 

minte faimoasa bvivlie dat» «de krewmlinslă nrinuine 

Mixaiă-Bravslă în konira armiei nsgîne de zeue 
ori mai mare la nsmsră de kită a sa. — În fine 

kolina aueea nlins de stejari ue servi odatr de na- 
ranetă artileriei dirigiatz de kamnionii krăuei în 
kontra sănerbiloră otomani, 

Vederea auestor loksri atît de imnortante nen- 

trs istoriea natriei mele, demtents în inima mea 

vele mai frsmoase sentimente, mi îmi smnals kanslă 

de ideile uelle mai noetiue. — Materiea nvrea ks
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îngetase d'a mai fonkuiona în mine, sniritălă era 
akăm kare ms transnoria în regiznile auelea snde 
se_ărk nămai animele uellorg feriuipi. — Jorea 
k5 v5ză într'snă nor de lsmin» armata kremtinz 
retezindă kă nalowslă er uellă lată ue uei mai de 
frante kavaleri din falangele otomane. — Aui vedeam 
ne Băzesks sdrobindă kanslă sănerbalsi Kardă kă 
teribilslă să busdsgană, mai în kolo jănele eroă 
Kalomfiresks nebsnă de tărbare înfige lanuea sa de 
ouel în nientslă krantalsi Snaxiă, — În darnă în- 
eark» snrintenzlă arabă a fsgi de sabia kzlwra- 
wălsi Romen, kwui elă îlă ajsnge, îlă lovemte; wi 
îlă fave ss mămue arina. — Dar uine s» fie oare 
auellă miîndră eroă kare ss distinge din uei-l-alyi 
voiniui, nreksm sr distingă stejarii sekolari dintre 
arborii uei miui? — Auela este Hixaiă bravală mîn- 
dria wi sostenimentală kristianismalsi. — EI alear- 
&» în toate nsryile snde nerikolzlă este mai mare, 
înkărajeaz» ne uef slabi wi emsleaz» ne fii liber- 
tsuii; elă kazty snă rivală demnă de sine, îlă gr- 
sewle, s% arsnkb asunr-i întokmai ka les de- 
zertălsi ; mi'l& fave ss bea din kana mMoryii, 

lats snektakolslă ue vedeam în momentele a- 
uelea, dar de o datr kalzlă sx onri din ămbletală 
să uellă lină wi învens a svri înanoi. Mz demte- 
ntaiă din visvrile mele, ui vozsit doi Higani ue 
dăueazi nă srsă ks dinwmii ; anrinsă de miînie nen- 
tră brăska mea demtentare din auele frsmoase vissri, 
nă ms nătsiă onri de a da tstsloră rziloră, ne pi- 
gani îmnaresn kă dobitokală loră, ear dan aueea 
m» îndrentai kwire krăgea de niatrs, singărăl mo- 
nămenă ue întimnins kolztorăl în auele lokri atiţ 
de venerabile nentrs Romsni,



— 5 — 

Avueasts krsve este rrdikats de snă nrinsine 
ve aă domnită msăltă mai în rma faimoasei bstalii 
de la Kolsgreni. — De ui inskringisnea skălntate 
ne dinsa ns ss refer de lok la fanta uea mare ss= 
virmits kiar ne auelă lokă, dar kind uine-va se va 
gîndi mai bine la terorismălă otomană din timnil 
aueia, ară nătea îvrs mare difikultate s3 înpeleagz 
adevzratslă skonă ală rzdikvrii auellzi monămentă ; 
dară sz Isssmă konjektarele mi ss venimă la mo- 
nămenislă nostrg. 

Krăvea aueasta ka mai mălte de felslă ei ue 
se gseskă rosinite m'în toatz parra, este tziate în 
monolită i are forms bizantin'e.(1) 

Ornamentele ei sănt dn gsstslă Moreski-Bi- 
zantină, învluimea nă ireve mai malt de 14 niuoare 
arkitektoniue, iar Isyimea wi grosimea s&nt nronor- 
ionale. — Ilavilionulă de zid kare îiservs de skst 
în kontra intemueriilor, uoartv mi elă ne frante si- 
gilizlă arxitektarei bizantine. — Dar ueea ue sfimie 
inima kolstorslsi Romznă este ks auest monsmentă 
Sb all» Ivsat ks totală la voia întîmnlsrii. — De sss 
îlă amerinys nloile uri neaoa, iar de josă rimrto- 
rii salglsi, a kzrora mălyime wi aktiviţatea ks kare 
rîims f&ndameniele Sîntei Krăui, mw fikă s5 kreză 
kz nă săntă animali kăragi, ui săfletele ottomanilor 
trimise în infern de Kamnionii Krăuii în memo- 
rabila bvivlie dats ne auelă lokă.(2) 

() Mai toate monsmentele se ss erseskă în para Ro- 
mins, esklsdindă ne uele mase de la Romani, ssnt de stilă 
Bizantin-Aoresk, 

(*) Loksitorii Romsni dane marginile Dsnzrei, aă ss- 
Derstigia a krede kr otomanii dsne ue moră îuvieazz iarbă 
ssbt forms de rimztori,
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Eat tristslă modă adontată la noi nentrg kon- 
servarea monzmenteloră nsbliue!.. Eat kum se 
venerează memoriea oameniloră uelloră mari, kare 
îmi aă eksnssă viaga ka sz ne dea o natrie liber 
uii resnektatz; în lokă sv le ridikzm& monsmente 
falniue kare s% adsk» aminte Romnilor ks u'trîna 
ne kare stai este frwmînlaty kă singe de eroi, noi 
ne silimă kîtă nztemă a desfiinga kiar ne uele ri- 
dikate de nsringii noiutri. 

Romsni! e timnzlă sr vs demtentayi din le- 
iargia în kare va arsnkată regimală moliuiznei 
wi al egoismălsi!.. Ridikagi monzmente eroiloră 
vomtri! veneraui memoriea loră; kui o nayie kare 
nă onort ne eroii wi fvkvtorii ei de bine, ns va 
nrodsue niui o dat» eroi !(1) 

Ora renaosalsi fiindă anroane a se termina, 
m întsrnaiă înanoi la xan mi ms sziiă în omnibus, 

  

(0)  Lokotenenya nrinsiarz de la 1848, ustrenss de sn 
natriotik sentiment, dete dekretslă de la vale: 

DREPTATE FRĂȚIE. 
În numele popolului Români. 

LOCOTENENȚA PRINCIARĂ. 

Sare a rekomanda nosteritsui memoriea uelebrslsi Ge- 
orgie Lazzr, Lokotenena nriusiarz ks o religioas simyire, de- 
krets a se deskide o ssbskrinpie nentră ridikarea saci statse 
avesţsi mare brbată. 

Vistieria statslsi va ssbskrie sinui ste dăkani, 
Statsa se va ridika în Sfints Sava, 

D. Ministes all kzltelai, va rekomanda lisla săbskrinyiet 
Ia natriotismală romrniloră, mi va nsne în lskrare dekretslă 
atesta. 

Membri lokotenenii X. Tell. N. Goleske, 1. Eliade, 
Nr. 440 anl 1848 Asgast 15,
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anoi reînuensiă kolotoria; iară ue la ontă ore uui 
snă ksartă dsnz amiazi, intrarzm în oramslă Gizr- 
giă kanitala distriktăli Vlamka mi nortslă de nde 
se îmbark» mai toni kolztorii ue voeskă a vedea 
Franuia, Germania, saă ori-kare alt mar» a Es- 
ronei. 

  

CAPITOLULU 1. 

Ospelele din Giurgiu 

Ajsngind în avestă fr&mzmel orawă, nrima i- 
dee ve'mi veni în minte fs de a kata snă osnelă 
Snre a ms renazsa nrintr'snă dălue somnă de fați- 
goasa kvlmtorie ue fskssemă ks Omnibus. 

A kvăta znă osnelă mi a'lă gwsi nămai într'o 
klinz, este totă ue noate fi mai lesne în Gisrgiă ; 
dar a'lă g»si bsnă mi konfortabilă este foarte ane= 
voie(1). 

Dans ănă konsiliă ue pinsiă kă kamarazii mei 
de kwlstorie, alesersmă osnelslă numită „Otello dei 
Vapori,* allă kvrzia nalronă era nă Italiană foarte 
limbată. — Asest bsnă domnă ne dat ve ne v3ză 
intrîndă în kărtea stabilimentalsă Smă, ne emi îna- 
inte wi ne nriimi kă uelle mai nomnoase feliuitzri; 
nromiyîndsne ks vomă rrmînea foarte mălgămigă 
de tratamentslă ue ne va faue ne kîtă timnă vomă 
fi oasnegi si, 

  

(9) Afars de Viena ns kreză sr esiste en altă oramă 
kare ss aibz atitea otele mi birtari ka oramală Gisrgis; ui- 
nîndă sokotealz de msrimea mi imuortanga lsi nolitika mi 
komeraial.
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Vszînds-ne asigsraui desnre lokăinus, ordona- rmă s» ne ameze bagajele în kamerile destinate neniră noi, mi nlekarzmă la Agengiea vanoareloră 
ka s5 ne nroksrsm biletele de kzlztorie; ear dn 
aveca ne nogorirsmă la Danzre ss lmă kite o 
bae reue, anoi den» o nlimbare ve fsksr»mă nrin ora, ne întărnarmă la otelsl nostră. — Ssnarzmă 
klonouelălă ka sz vie sş ne arate kamerile, dară kîtă de mare ne fs sărnriza kînd vszărsmă k3 10 kăingele destinate nentrg NOI, nă eraă de kit niate kotene sai kolibi sitsate ling grajdală kailoră, de la kare venea snă mirosă îngrozitoră. — Ssnarm 
de al doilea mi veni nortierslă. — Kati s% mrrtă= risimă ini aueasta ky, osnelele din Gisrgiz, în ueea ve nrivemte forma, nz se deosibesk întră nimik de osnelele vele mai bsne din Esrona. — VYitind uine- va tablele nzse ne la zwile kameriloră, o s5 gs- seask ne nortieră, ne nrimală kamerieră, ne ser- vălă kare kărzys xainele, ba kiară ne uiueronală 

saă servală de niay5; de wi oramzlă auesta n are 
niui &n monsmentă demnă de a fi vzzată; deosebi- rea este nămai k» în osnelele din Esrona se gx- 
seskă nămele wi individele, ne kîndz la Gisrgis, 
toale aveste servigii se îmalineskă mai tot d'asna de o singsrs nersoans, kare fers îndoialz kat s3 
fie ori ăn matroză de la Triestă, sai vr'sn Neamy,. 
Se vede kr osnelierii din auestă oramă, în sistemal loră ekonomikg, aă imitată foarte msltă ne Arnagon 
de la Moliere, kui nămai avarsl auela îmi ssvirma toate serviuiile domestiue ku o nersoanr, kvria îi da mai toate nsmirile ksnoskate în dikmionarală ser- 
vitădinei, 

Întrebarsmă în fine ne stimalisimălă  nos=
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tră nortieră, daka auele kamere ssnt în adevsră 
destinate nentrs noi, dar lialianslă nostră lsînd sn 
aeră de inokrisie, ue demonsirs mai totă d'asna ne 
omălă degradată ui înebătouiţă, ne rosnănse ka iel 
mai nerfeki; sînge reue: Si Signori. — Rsnănsslă 
asesta însopită de snă sărisă maliuiosă, fiks s» se 
srde sîngele în kanctile noastre. — Eramă anroa- 
ne a'i da o lekpie de edskagisne, dar gîndinds-ne 
la konsekzengele ue ară fi nstăt ss aibn auca fan- 
tv, îl Ivsarvmă nekorektată, saă mai bine în nlata 
Domnslsi. 

Kamerile fiinds dos iar noi natră, le îmuvr- 
miră între noi ka fragii. — Eă aleseiă de kamarad 
ue ănă streină kă kare (vkăsemă knomutingr krlb= 
torindă în Omnibus. 

Auesiă omă era în floarea aniloră Svi, de sta- 
tr mediokrz, wi atît de siab, k daka uineva largă 
fi desbrokată de vestminte, furz îndoialv ar fi vzată 
ăn skelelă tokmai bsnă nentrs stadizlă esteologiei, 

Din întrevorbirea ue avziă ks dinsălă, alaiă 
ks săferea de o malatie atită de komalikat, în kîlă 
niui &nă medikă din para noastr's nd -nătsse sv'lă 
libereze de diusa, mi s» duuea ia llaris ulin de în- 
kredere ls akolo va gwsi medii kanabili de a'lă 
vindeka. 

Ueea ue mi se nrs foarte estraordinară la 
dinsăl, era aversisnea ue avea assnra Romsnilor, — 
Kits astdarată kulstoriea ks Omnibus năi aă toată 
gsra nă minstă mskară, toat» vorba ue nronănga 
era o insslt; arsnkai» în kontra noastr, | 

Desnre nobleye ziaea k» în toate noryile ls- 
mEĂ, ea s» nsne în kanzlă nrugresălsi, mi s» sakri- 
Îl» nentră înaintarea wi ferigirea uatrii, ne kiîndă 

8
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la noi este datz la o viauy indolents mi se o- 
kăn% nămai de nlvuerile simpăale, de joksl kvrpi- 
loră ui de jafsri, iar amorslă natriei o anăli nă- 
mai alănui kînd Domnia uvri se afl vbdăvind, sas 
kînd voemte a o faue ss devie ast-felă, ka s nvats 
da tronălă vre snzia din favoriuii si. 

Desnre kanauitsyi mi klasele intermediare (bour- 
joisie) ziuea earvmi, k» de mi nosedă o mika skin- 
tee de natriotismă, dară în lokă ss se ăneaskr 
săbt stindardslă natriei mi s> se oksne de ueva fo- 
lositoră nentră dinsa; din kontra ssnt îmasryite în 
diferite nartite ks sistemele ui doktrinele loră, uri 
Sb lut» nekontenită între dinsele ka sv faky a 
nredomina oniniile lor nolitiue, iar mai de mslte 
ori ka sr săspie kite zn naradoksă ne kare în mo= 
mente de jsst» kăgetare kiar că îl; kondamnz, 

De aui veni la seksslă frsmusă, anoi la kleră 
mi le fkă uli auestora sn elogiă foarte nspin lin= 
gămitor mi nlin de eksaresisni grosolane. În darn 
verkaiă a'lă konvinge ks ureogii religiei ncastre, 
dăas kondigiile souiale ue le nermite a avea fami- 
lie; săntă legaui mai msltă de interesele souietzyii, 
wi nrin &rmare ssnlă mai bani vetvyeni de kîi usi 
katoliui, karii fiind kondamnagi arin barbara lege a 
nontifslsi Grigorie ală VII a reminea velibatari, devină 
vei mai egoiulti, ki snă individ ness ala» de 
dărerile mi ssferinuele ue anas familia wi souie- 
tatea, nă noate sr simgs auele dsreri, mi s3 kom-.. 
nvtimeasky de uei ue le ssfferz. ai 

Ama este îmi zise elă, dar snsnemă my rogă,; 
ue noate folosi sovietzyii Dsmneavoastrz znă kleră 
ignorantă si k»zătă în uea mai mare denravagisne? 
Snsne'mi isbitelă meă kamaradă, kăm va astea auestă
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kleră s» învepe ne komnatriouii Dsmitale doktrina 

Isi Krist kînd el ns o ksnoamte? — Km va nă- 

tea nredika ellă morala ks efikauitete? Kim va 

salva ne uetspeană de înrzărirea nasisniloră viegei 

materialu, kînd ellă serv» de esemnls la tot ue nă= 

mimă denravagizne wi imoralitate ? 

Eramă ss înuerkă a aura ne bsnălă noslră 

kleră, dar negzsindă argmenie solide ka ss kom- 
baiă ne auelă streini, mztaiă disksmisnea ne allă 

ibrimă, wi asti-flelă skauiă klerzlă mi ne mine 

kiar, de &nă torentă de insslte ue ar fi nststă sm 

mai ar&nue assnra noastr auelă sireină, kare se 

kredea nrea kremtină insăltind o nagie în ueea ue 

are mai sont, uii foarte uivilisati, tvkînd'o aneasta 

în aresenya 5nsi individă ue fzuea narte din auea 

naţisne. 

Orologislă de la kasa oramslzi săns ora rena- 
osălsi, ear noi înuenzrzm a ne nregzti de kslkare, 

dar ne kind ms oksnamă kă aueasts sltimz fatig's 

a kolstorslsi; amikăl mes înuens a striga din toate 
forga nlmîniloră: Skoruia !.. Skornia!.. Îmi arsnkaiă 

nămai de kiîlă nrivirea ka s» vvză ue jiganie cra 

aueea kare insnirase alita teroare auelăi sireină, dar 

ve s vezi? era snă greere, v insekir nevinovatr, 

ănă kinivrepă ue desfteazs lsmea frs nlats, mi 

kare se krede foarte ferigită kînd noate intona în 

naue melankoliuile sale kîntpri. 5 

He kind eă mr sitam la neferiuila insehts, a- 

mikulă me se înarmase kă sn uomagă ks kare ar 

fi nătată ss omoare snă lasră făriosă, mi venea ka 

vea mai mare fsrie ka ss ridiue viaga nenorouitălzi 

greere. A vedea ne auelă omă nămai în kmaue 

wi ks skăfa de noantea în kană, venindă k3 atita
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fărie în kontra miuej insekte, kare ns avea alte ar- me de kiîtă vele mase nivoare, dară m: auellea nă Sue a nrovoka ui snre a se anwra de nersekstorii Sti, ms anskz ună risă nervosă. | Streinzlă îns» ferz a se gîndi kîlă de nzpină k» ms desfutam ne sokoteala sa, s% silea din toate năterile ka s omoare skorniea sa imaginars, iar insekta vozîndă stîngaiea inemikulăi ei, la ori-ue alakă îndrentată asănrs-i, fsuea kite o szritsrp ko- ketv ue îndoia fria nozlzi Erksle kare vedea în mika gînganie ne monstrasa Idrv din lakăl Lerna. — Înuetă amiue, îi ziseiă, înuetă ks dorîmi kasa mi ne gsimă beleaoa ks Italianzlă nostre. 
— Dar bine omăle, nă vezi skoraia îmi zi- se elz, 

— No vzză nimikă, bănslă mes amikă, - 
— Nimikă ? 
— Da! nimikă, kpui nentră mine ănă greere este ueva mai năyină de kîtă nimikă; anoi nrintr'o mimbare renede nsseiă mîna ne greere, karele avin- ls'uri toatz aiengisnea îndrentati kvire nrimălă sră inemikă, k»ză nrea lesne în mîna uellzi de al doi- lea. 

Silinga ue denznea ncferiuital greere ka sz'wi anere viaga, sk s7 ms gîndesk mai bine ia soarta vieuzitoareloră. — Ye ar fi fostă, ziseiă, daka fatalita- tea m'ară fi nzst în nOZipiea auestei insekte ? — Kită de mare ar fi fostă teroarea mea kînd m'amă fi a- flată ka dinsa între ferslă ăuigwtoră mi eternitate ! wi kît de msltă am fi măluămită avelzia ue"mi ar i dorzită viaya. 
Reflekpisnile avestea îmi mimk“ atit de măltă inima, ko forz a voi ms xotzriiă a kroga viaga ne-
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feriuitei insekte; ast-felă dar o arsnkaiă neste fe- 
reastrz «ui întorkînds-m kmtre streinglă mes îi a- 
rolaiă k% în para noastrz ns se” afl skornii uli as= 
nide, niui uantere, xiene sax merni veninaui. — li a- 
rotaiă iarzui k% loksitorii frsmoasei Romznii, de wi 
aă linss de kăltsrz, as înss inimi generoase, kzui ei 
nriimeskă ks bskărie ne topi streinii ue vină în 
Mara loră ka ss skane de linss, wi le ofers me- 
zii de a strînge în nsyină timnă averi kolosale, 

Romsnil, îi mai renetaiă, s+ ara bani kiar 
kzire vamnirii se sgă sîngele uel nsră al& msmei 
loră!.. Rsbănarea nă faze narte între kalitzuile 
saă defektele auestzi dzlue nonolă. — Disnrenslă, 
iat arma ks kare îmi rssbăns el desnre toi a- 
ueia, kare dan ue ss satsrs de bsnsrile uvrii loră, 
ss fakă uei mai anrigi inemiui ai ci! — Streinslă 
vszindă-m nrea msltă agitată ne kind vorbiam de 
Mara mea, mi negzsindă termeni ranionabili ka sz 
m» kombat, veni iarbwi la skoruia sa imaginar. 
— Asie datv îns% nevvzindă greerele ne nerete, 
ls» kăragiă mi înuenă a'wi jăstifika frika ue avea 
de jiganii; îmi novesti o kwlstorie ue fuksse în 
Isnania, fsrs a se onri de a fane wi auei neferiuite 
Wbri 0 deskriere mai rea de kîtă aueea ue fukese 
ubrii mele, îmi arvtz ko skorniile din auea Var'b 
aă tokmai forma greeriloră de la noi; ks osebire 
nămai ks sănt veninoase mi aj o mare manie de 
a înpena ne streini. ” 

Ns ksivtorisem niui 0 dat în Isnania, mi lek- 
torii mei notă înmelege foarte lesne k naragisnea 
avelsi komik natăralist n uită s aibs assnremi altp 
inflăenys, de kit ne aseca de a'mi adzue somnsl ne 
nleonele okilor, Înkiseiă dar okii mi îll& Losais b»-=
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tînds-se ks skorniile mi asnidele sale.— Kit voiă fi 
dormită ns mtiă, mtiă nămai ks în tot timaslă som- 
nălsi mes, ns visaiă altă de kîtă vanoare de nomte 
(celleri) wi de uelle komeraiale. 

Imnauienua ue aveamă de a ms îmbarka wi a 
înuene kvlztoria, ajstal mi de awternatslă uellă 
ghimnosă nv kare ms kslkasemă, ks» ss ms de- 
mtentă foarte kzrînd; dară kît de mare fs Sărnrisa 
mea kînd vszăiă ks amikălă me de kzlstorie lin- 
sea din kamerz, m» îmbrekait numai dekît mi e- 
wiiă sw'lă kaztă malarz; dară ue ss vezi! bieislă 
omă, înarmată kă tot bagajsl să, sx nlimba nrin krs- 
tea osnelzlsi ks uea mai mare linimte. Îl3 întrebaiă 
daka dormise bine mi kare a fostă kazsa de s'aă 
demtentată ama de timnăriă, dar elă, îmi rzsnanse 
ka lot dasna, k» frika de greeri i-as renită nlzue- 
rea de a dormi. 

Klonotălă vanorălsi ssns nrimală semnală, mi 
ast-fel sksnais de jsstifiksrile ue voia ss mai fak 
avestă omă Îriuei ue avea de insektele veninate. 

  

CAPITOLULU III. 

Vaporulă  „Archiduca Albrechtă“, Pasage- 
răi dintr'ânsulă, caracterul şi bizarele ma- 

niere alle unora dinir'înşiă. 

Kiemartmă ne osnelieră mii nizlirsmă taksa 
kamereloră msallă mai sksmnă de kîtă la osnelală 
prinuiloră din Ilaris. — Don» aueea nornirbm ko 
tre nortă, wi ne săirwm ne niroskafelă „„Archiduca 
Albrochi“, uellă mai frămos din Dastimentele de nost
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alle komnaniei Dsnwrene, în ssnetălă melankoliuelor 
melodii nayionale, esekstate de o komnanie de lvs- 
tari adsui anozitamente din Bskăreiwti de amiuii 5- 
nsia din kwlztori, ka s» velebreze denartală li, - 

Ideea aueasta nz o gusiiă de lokă rea; din 
konira, ar fi bine ss se wie ne la toate frontierele 
ubrii kîte o band de Imătari din uei mai bsni ks 
ulats de la stsnînire, ka ss kînte ssferingele uvriă, 
tstslor auellora ue îmi nvroseskă natria ui s» dăkă 
În strvinvlate s» komnloteze în kontra feriuirei ei. 
— 55 le kînte, wi iar s» le kînte, ka ss le mimue 
inima, mi Sw'i fako so îngeleagr k» ns fakă bine 
kîndă satrifik' yelle mai slinte interese alie natriei, 
nămai ka sv "ui satăre -oarba nasisne de a deveni pi- 
vislă oameniloră onemti;, mi îmnilstori ai svrauiloră, 

Kînd asziiă ne snslă din Ivătari întonîndă ks 
0 voue foarte melankolikz, aria skris» ne verssrile; 

Denarie ssnt de tine 

Ms temă k» mai zitală,, 
mi sv ămnlz inima de jale. — Îmi adsseiă aminte 
k» lasă mara în kare am o măm'b, fragi mi amiuj, 
— Okii mi se întsnekars, inima înuens a bate în 
konvalsiăni, simyiiă ncnirs nrima oar5 aueea ue se 
zise amor de natrie, mi 'mi veni lakrumi în oki (1), 
dar ms siliiă kit nătsiă s1 askănză avele inouente la 
krome, temîndă-ms s% nă fiă lăată de kolztori drentă 
snălă din aueia ue îmi nlîngă nalria kă Jakrsme 
de krokodilă! 

Semnalslă denarislzi se dete, eară vanorală în= 
venă mai întîiă a geme ka snă tară selbatikă, a- 
tt 

(1) Înpelegomă amor; de uatrie în simpă morală, ear 
nă nolitikă,
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noi a desnika sndele kg reneziuisne ; de mi avea vîntă kontrariă, 
Abia intrarmă în mijlokslă Dansbizlzi, ui în- den ase destinde înaintea okilor mei uea mai de- liuoasz un mai nitoreask» nanorams. — Ie mar- ginea desnre Tăruia s vedeai noetiuele koline îm- nodobite ks arbori wi vii, car dăne dinsele veneaă satele măsălmane, kare din kassa bizarei arxitektari mi a miserii, deveneaă mi maj interesante nentrs nri- vitori, 

Ile nartea desnre Hara noastrz, okizlă kolsto= rălsi întîlnemte o mai mare varietate. — Aui vede kîmnii nemsrginite akonerite de semnrtări, kare agiiatle de dziuea Săflare a vîntălzi, iaă asnektală ănci mori kă ăndele de asră, Mai înkolo se vad livezi aline de arbori roditori mi smvliate de mili- vane de flori selbatiue, anoi ving imensele selve de Ssluii nlingutoare; alie kerora ramsri udate de a- nele Danăbislzi, alle auestsi bzirîn testimoniă allă gloriei sirubaniloră noumtri , ii all& săfferinueloră atestei frsmoase pri; nare ls nlîngă îmnrezn”, desastrele ue treksrz mi aă a mai treue neste bela filie a Tibrglzi(1) 
dne-ori basenslă maestosălzi flsviă si I»pewte mi ia 0 forms sferiky, lite o dat» earvuui, se desnarţe | În mai malte brape mi formeaz o niălyime de in- săle akonerite dc uelle mai frumoase verdsri ui nlante, în kît vederea n se noate svtăra de nri- virea loră, 

Eals ue este Dansbislă nins la tsrnzlă Severi- nălzi. — D'aui înainte înuene a se arvla nartea uea 

  

(1) Romsnia sas Dasia li Traiană,
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mai interesants wi magnefik» a kzlvtoriei ne auestă riă. — Ianorama se skimb kă totală. — Kimniile velle akonerite ks flori mi semsnsisri, dsmbrwvile velle romantiue, în kare se a5dă săsninele aline de melankolie ale filomeleloră, sz nierdă kg înuetsl din 
vedere, wi vină măngii de granită de o frămăsepe sever ui svlbatiks, mîntre kare kărge Dansbizlă fsrios mi gemind ka snă leg iritată, 

Aneia kare ns aă avst okasisnea ss kgnoasks 
kit de notents mi maestoass este natăra în onerile 
sale, mi kit de înkîntstoare wi grandioasz este ar- 
xitektara ei, — klotorindă de la Orsova ninz la Trenkova (1), -. de Sigără va reminea estasiată vu- zîndă ne amîndoss marginile Dansbizlsi sgnerbe 
le niramide de granită ue formeazv o mălyime de 
grăne nvetiue. 

ile la snele lokzri stînuele aă o înslyime în- 
grozitoare, wi nrin nosigisnea loră deklinîndz snre 
albia flăvislsi, nare ks amerinus a strivi ne kslptoră; 
kă toate astea ele stat în Noziuisnea azeasta de la sltima transformare a globali n&mintesk, ka sz arate omălsi, auele miai insekte aline de nasisni, kît de mari uri mirakoloase sîni onerile natarei! 

Veea-se mi s'a nvrst ksrios wi demn de sn 
Stsdiă mai serios este kz, auesti mănyi teribilă qă- 
ns forma lor aktăals seamznz sv îi fost snipi oda- ip, — Observaiă însluimea loră ui voztiă, k5 atit 
la martea desnre Serbiea, kîtă wi la uea desnre As- striea, este totă aueea; oschită de aueasia, daka la măntele din nartea dreaniz se Yod ueva skobitsri, 
——— 

1)  Morginile Dansbislsi desnre Banată, sai Serbia Aăstriaks 
pa 
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totă ue linsemte de akolo se vede skos în bas-re- 
biefă la msntele din nartea onăs, saă viue-versa. — 
Se vede ks în transformsrile ue aă ssfferit globală 
nsminteskă, din desele isbukniri ale fokalzi uentral; 
măngii avemtia s'a desnikais în dos uri aă lăat for= 
ma în kare se vodă astozi (1), ki e kă nenstinus a 
krede kw mirakolzl asesta sv fie onerat de fsrioasele 
ănde ale Dansbizlzi; mai kz seams kînd vom observa 
bine ks auestă flăviă, la nsnktală nsmit: „o0Jjaria 
de fier“, pine în sînăi o măluime de stînui, wi kă 
toat» fsrioasa lsntz ue dăue în kontra lor de mai 
mălyi sekoli, n'aă rezmit a ss libera de dinsele. 

Dar ss Ivssm kestia aueasta ne seama geolo- 
gilor saă a mineralogilor mi s» ne întoaruemă nri- 
virea asănra vanorălsi nostră, ka ss vedemă ks ue 
fel de oameni kvlztorim, ue karakteră as fie-kare 
în narte wi ue defekte, 

Înuenemă dar de la kabine (2) wi lokzrile de 
nrima klasz: Ageste elegante kamere era; oksnate 
narte dinti'însele de vre-o kite va familii Nssemti, 
kare voindă a se folosi de klemenua mi toleranya 
Îmnsratslsi Aleksandră II, se dăueaă, snii în Franuia, 
ui vuei-l-alui la anele minerale din Germania ; iar 
resizlă se oksna de familii Romzne din amîndos 
Ilrinuinatele, ve mi auemtia kolvtoreaă nentrs dis- 
trakyie. | 

Loksrile de rangzl als 2a erat sate ks asalt 
de kigi-va negsstori ue se dăueaă la Linska, Ilaris 
wi Londra, nentră snekslayii, wi de vre-o kii-va 
genilemani sk»nvlani. 

() Vezi Istoria niversal de Yezare- Kantă, volsmsl |, 
edipisnea din Tsrină, 

(?) Anartamente senarate.
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Ms năseiă a stedia karakterslă auestor k»lztori, 
mi vozăiă kz mai topi îmi aveaă ksalitspile mi defek= 
tele loră în narte. 

Observaiă ne Rsmi mi deskoneriis ks, asezati 
loksitori ai Nordslzi, în ranortă kă nosipiănea loră 
sovials, nă erai niui orgoliomi niv kiar nretenpiomi; 
din kontra era foarte amabili uri le nlwuea nrea 
mălt konversapia. — Aneea se ns'mi nlvks la dînmii, 
era o mălyime de komnlimente wi reverinye ue 
foueaă la ori-ue fras, mi kare fiind foarte năgină 
natărale, îi fruca ss semene mai mălii ks aktorii 
dramativide arin nrovinyii, de kit kă oamenii ue kon- 
verseazt nentră distralyie. Ă 

Mai observaiă ks auemli giganni ai Nordalsi 
eraă fuarte mînkzuiomi. — Abia ue aszeaă sănetal 
klonogelzlsi ue ansnya nrinzal saă dejsnslă, mi ei 
era uei întiiă kare se amezaă la mass, wi kare 
mînziaă fărkăliga wi naxarsl kă o abilitate sărnrin- 
zvtoare. — Damnezesle! zisei în mine, daka aueuti 
oameni ară fi fostă tot ama de isni în mînzirea ar- 
meloră, ue s'ar fi fvkzt armatele aliate în resbelzl 
din Krimeea ? Negremită k» ele ar fi fost învinse 
ui esterminate; dar regslile natsrei sută kă totală 
alt-fel: lokăitorii klimeloră reui, atită din inflsenya 
Klimei, kît mi din mînkarea uea mslty, nierd mslt 
din forma moral mi fisiks, mi devină inferiori ueloră 
din klimele ksldăroase. 

Aueea ue trase iarswi atengisnea mea i a tstslor 
kolvtoriloră era o familie de boernami de nrovinuie 
din Moldova. Aneast» nereke kvistorea în Esrona 
nentră distral;pisne. — Stravaganuele wi manierele 
loră ridikăle, ajătate de o îmbrzkwminte din timnzl 
Isi Kantemiră Vod nrovok ne topi kzlotorii la
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snă ris nervos; ear ns mine mr fk s5 kredă ks 
săbiekigl farsei întitslatz: „Kokoana Kiriya, nă e o 
invenyisne, ui snă tablog adevvrată. — Bzrbatală 
Tenrezenta nrea bine mi ks ăn mare natsrală ne 
bansl Birzoiă otă Birzoeny. — Femeea, ns avea nimik 
de lins ka sx fie o bsns Kirigs. — Dos konilige 
ve le aveai kă dimmii, gineai de minsne lokzl A- 
ristigi ui Kalinsiga, din avea farsz, — De voră fi 
avătă kitara mi kotrodanpală loră, nă utiă. — Aveaă 
înst franyuzeaska loră, wi înks franuszeask» nu 
glsms, kzui amîndosz eraă armate de kîte o karte 
în auea limbr; mai mare în formată ui în grosime 
de kit biblia Romsns tinvrit» la Sant-lletersbrgă. 

„— Nămai kokons Gsligs wi Neamyslă kz minave- 
tslă linseaă snre komnlektarea întregslzi nerso= 
nală ală auei forse. 

CAPITOLULU IV. 

Reflessiumi asupra gelosiei ridicolă 
sai 

Ilinița şi celebi Nicolache, 

&nă înveuată nersană fiind întrebat odals de 
Ali-maz Regele Ilersiei, kare este vel mai mare mi 
mai teribilă viuiă ? elă rssnsnse k» este gelosia. 
— Înnelentslă avs mare drentate, krui gelosia aă 
kaszată omenirei întregi uele mai mari kalamitzui 
ui neferiuiri, — D'-skideyi istoria wi veni vedea ne 
Kain stingînds"wi setea infernalei gelosii în sîngele 
fratelăi ses, ne Ida vînzînd ne învzuvtorală sră, 
ue Gresia ui Roma antik le veni vedea kezste din 
snlendoarea loră, wi devenind sklave la sklavii lor,
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tot din kasza gelosiei, natrits în adevsr mi de alte 
nasiăni, 

Asestă morbă infernală, intrs kiar în biserika 
Isi Kristă mi fokă dintr'însa o mălgime de sekte 
ue îmnariă omenirea în mai mălte tabere inemiue, 
gata tot d'asna a sr sfimia sna ne alta. — lat efek- 
tele gelosiei. 

De snde va fi venind oare auest viuiă la om? 
— Areasta este o kestizne kare at ameuită kane- 
tele mai msltoră învsuaui, dar kare a iwmas înks 
nedefinits. 

&nii zik ks omsl ss namte bănă, dar din kas- 
za edkayisnei gremite, sat din freksentele relapiăni 
kă oameni denravani, kad în diferite erori mi viuii. — 
Algi din kontra, kred ks mi kăalitunile mi viuiile e a-i 
kăistsm din namtere; mi ks ele sm desvolteazs trentat 
dan» etate, nozipisne wi uirkămstanne, 

Dsus nvrerea mea, drentatea este în nartea 
veloră din ărms. — Edzkapisnea fiziks wi moral 
nă noate faue mai măltă de kit a îmbsn»tbyi rasa 
ămanv în generală; mi ka ss ajsng» la auestă re- 
zăltată, are nevesitate de timnă îndelsngată. — Snre 
essemnl : Franuezălă, Italianzlă, Magiarsl mi Oto- 
mană], lăagi ka nonoli, iar ns ka individe, astsz 
sintă kă totală alt-ueva de ueea ue erai kă natră 
sekoli înanoi. — Ilrogresăl uivilizanisnei, mi infls= 
enya religiei (sk din avernţi nonoli, narţe feroui 
narte barbari, ageea ue vedem astvzi;, ks toate auestea, 
nă kredem sx se afle snă om mvkară, kare s nege 
ks în Franuia uivilizats aksmă wi nlin de virtăă, 
nă st gvseskă individe gata a faue totăl nentră bani; 
k» între Italieni nă s'ar astea gssi irvăvtori, mi kr 
între Magiari mi Otomani nă sîntă astwză individe
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kanabile a renrodsue sîngeroasele suene din timni 
Isi Attila, Arnad, wi Baiazet.(1) 

late demonstrată, ks edăkagia wi uivilisayis- 
nea, kare în natră sekoli ai îmbenvtopită atîtă de 
maltă omenirea în generală, ns ntz essersa de kit 
o foarle mik inflăengs assnra individelor în narte. 
— Ne fă îns» vorba de gelosie. 

Iasiznea aueasia dens nrerea noastr este e- 
fekizlă altor kazze. — Auele kazze sînt: Egoismal, 
Ambiyiănea, mi Ssnerbia; ast-fel dar omal gelosă katr 
s% aibr ori ne toate, saă narte din viuiile ue arzism. 
Omslă gelos, ăramte nui desnrepăemte ne toni oa- 
meni. — El ssiferz kînd vede ne alyii feriuigi. — 
Virtatea kiar, nentră dinsslă este o krims, 

Între kvlutorii ue okănas loksrile de urimsl ordin 
era mi &nă fanariot însărat. — Omsl auela era skart 
de siatsrs, slabă mi ks kanal langsewă ka toi ori- 
enialii. — Okii Isi era miui dar vii, — Snrînuene 
avea de ajsns ka ss mai dea mi la alyii. 

Ilînv aui eroslă nosir s'ară nătea la de omă 
frămosă, dară ue faui nasulăi? — Na wmtigi dsmnea- 
voasir» k» nasălă este totală la om? — Elă dz fi- 
sionomiei esnresisnea frsmosălzi saă drilălzi, — Elă 
distinge ne oms de alt omă, elă este totală. 

Teni naszrile mai maltor oameni, mi vei ve- 

—— 

C) Baiazet, dans bvivlia ue dete kremtinilor în Ba- nată, ordons sx faie kunsl tatsloră nrizonierilor lsani în res- belă — Între asemti nrizonieri sx afla niălyi kavaleri fran- vezi, Germani uri Magiari; dar toni fzrz ekuennie fsrs deka- nitani. Mzuelsl dărz zeue orre, mi nă însetx de kît arin re- gviisnea notentayilor teribilslzi Sshan. 
(Hamer Istoria Imnerizlai Otomană.)
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dea k' toni o s aibr sna ui aueeamni fisionomie. 

S'a observată, ks de la sn timnă în koa, amatorii 

de balsri maskate ns se mai servz de mosul, kui 

le strikt faua sa; le îmniediks liberzls karsă ală 

resniragisnei; ui nănă nămai niwte nasari artifiuiale, 

mi ast-fel remînă nekănosksai. 

Sintă asizzi oameni, karii voindă a treue de 

ueea ue n sînt, saă kă alte kzvinte a'mi asksnde a- 

rama; se nănă s5bi nrotekyi&nea nassriloră de karton, 

anoi esă zioa în ameaza mare în souietale uri nrin 

“lokări nsblive, sui nronag* idei mi doktriue îmnrsmă- 
tate ; idei, o mai renetzmnă, ne kare ei însămi nă 

le simt, dar le eskamoteazs krezîndă ks arintr'în- 

sele voră ajsnge akolo znde ajsnse odinioarz kon- 
tele Mirabo, Danton, Robespiere mi alyii, ear lmea 
îi krede, kvui omenirea este întokmai ka oaiea. 

„„lesne se mslge 
„lesne se tsnde! 

Kredemă îns kr va veni timazlă kîndă se vor 
demasku toi domniurorii uei asksnimi săbtă nasarile 
de karton; mi li se va nsne ne frente fierălă onini= 
snei nsbiiue. 

S7 ven:mă la ssbiektslg skrierii noastre, 
Adel nigmes de fanariot, de wi nă cra frămos, 

ar fi nstăt vel năyin sv fie saiterită; dar nasslă Lai 
ve semna ka ăn kolosală nsnkt allă mirzriă skrisă 
în nozipiăne inversr, atrase atengisnea lzisloră kz- 
Istoriloră. 

Konsoarta lzi din kontra, nrin gtatăra ei de a- 
mazoanv, o Îrsmssene angeliks mi blindege de ko- 
lsmbz, fvuea &n kontrastă niramidală ks monstrza- 
sa figur» a konsoartelzi ej. 

Fanarioisl ksnowtea foarte bine kalitzuile kon-
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Soarlei sale, knointea noate ui monstrsositatea fi- 
Sikălăi ssă, wi asta îl fzuea s fie gelosă de dinsa 
nins la deliră, — De ema neferiuita femee ne ko- 
neria vanorălăi ka sz resnire aerg ksrată, saă s3 
uriveasks înkînttoarele margini ale Dansbis Isi 
strigoizlă de fanariotă kmta s» fie ling» dînsa. — 
De intra în kabins intra mi ell&, la dejsnă wi la 
mass» lza totă d'asna lokă fag” în faur kă dinsa, 
uii'i sniona miwmkrile mi nrivirile. — În fine, mon= 
strălă de fanariotă îmi nwzea femeea mai bine de kit Esnzuii ne favoritele Ssltanslsy wi Dragoni mi- tologiui merele din grwdina Esnerideloră.(1 

Koltorii observars toate avestea wi învenărz 
a ride de. diînszl; dară ell se nrefzuea ks n în- 
uelege nimikă; kă toate auestea mînia lsi nrovokats 
de zmilierea la kare îlă esnsnea gelosia sa uea ri- 
dikolv, ss vedea imarimats ne faga sa, wi sant si- 
gără k» daka ară fi avată for materials de a- 
jănsă, ne .ar fi arsnkat ne toni în Dansbiă, s7 kon- 
versmă ks rauii, 

Într'o sears medeamă întinsă ne o kananea ue 
era năss5 în marele salonă dsne konerir, wi nri- 
veam imensa boli a uerslzi semznalr ks diamante, 

A nrivi uerălă, mai kă seamv în nonyile uelle 
senine alle Isi Isniă, este dsn ubrerea mea, ăna 
din nlvuerile veile mai nociiue, este kiar ăn stădiă, 

Ilrivirea ueralsi învau» ne omă a ksnoamte 
mai bine magnifiuenya mi omninătinua li Dsmne- 

  

(9). Între selle dosz-snre-zese fante eroise alle Isi Erksle se nămsrs ui rznirea merelor de asră din grzdina Esneride= loră, we eraă nvzite ks mâre vigilangz de mai malgă balazri, 
(Vezi metologia),
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zeă, îlă învays earzmui a'mwi kănoamte inferioritatea 
wi nenerfekpisnea sa. Mr oksnam dară în auele 
momente de stidisl uerslzi, 

Ss lie oare adevsrată, îmi ziueamă, k7 toate 
avelle nsntsri lminoase sant lokzite de oameni? — 
Ye anleksri vor fi avindg? — Ye religisne mi ue fel 
de Gsvernă va fi ne akolo? — Fi-voră oare imi ne la 
dînwi anvsztori wi an'vsauj, nrogresimti i retro- 
grază, natrioui de dezinz mi kameleoni nolitiui sa% 
mai bine merni veninaui, kare arsnkw otravs ne flo- 
rile abia nsskînde alle libertryi, Isni ue latro ka 
kiinii nînx ue se anronie de tărm», ear dur a- 
ueea o sfimie fur» nietate!. : vor filoare mi ne akolo 
rîsri mari ka Dansbislă wi vanoare Asstriauenuti, 
kare "pi tărmenteaz» moralslă nrin Snionagiă, ear 
fisikălă nrin mînkori nrenarate kă sntărz de rî- 
m»toră ?(1) 

Dar ne kînd fzueam aueste reflessizni bizare, 
asziiă ăn ămoră sgomolă de nam, întorseiă nri- 
virea kvtre nartea de unde venea sgomotsl mi vr= 
zăiă ne femeea uca frsmoas a grekslsi. Dar asta 
nă e lăkră kărată ziseiă, femeea fanariotalai singărb 
ne iimnălă auesta? , . E ks nenstingz !... kă toate 
auestea vederea nă m» amrgise, era ea, nă îns sin- 
gărs, ui akomnaniats ka tot; d'asna de nzsosals ej 

    

() Romznia mi Moldavia stintneskă din Dansbiă o 
întindere lkonsiderabilz, mi ai o msluime de nortări; afarz de 
ateasia mănyii nomiri sănt nlini de materială de konstrăkyi= 
sne, ear ksrbnii fosili ne la snele loksi esă de sine ne fana 
nomîntslsi, — Hz toate astea, noi nă avemă snă Vanoră de 
komeraiă kitde mikă, oghimie sat an kaikă mzkară, ka s5 n8 
ttansnoarte nrodsktele dela snă nortă la alislă; mi lrssmă n 
streini a ne rzni ns] din selle mai mari foloase lkomersiale, 

A
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konsoarte, ei vencaă ss resnire în singarstate ae- 
rălă uellă freskă allă noii, 

Mai întiiă se nresmblars kît-va timnă ne sna- 
mioasa konertr, anci mezăr ne o kananea amezatz 
fau» în fanz kă aueea une kare medeamă es, s% zi- 
tars în toate urile, ear dans ue S% asigărarz kz 
n5 Săntă vozăni ui aszigi de nimeni, îngensrzs a 
vorbi desnre alle loră, 

— Sănt uel mai neferivit dintre topi maritorii, zise fanariotslg sssninîndă. “ 
— Dară ue ai Nikolake nsixims? —— De ue 

emti nenorouită, rvsnănse jsna femee, 
— Mo întrebi de ue ssnt nenorovii, kînd mtij 

foarte bine kasza nenorouirej mele. 
— Te amsgenuti, amoramslă me (kă nasală 

învîrtită ka tromba marin'5), daka ams ksncamte kit 
de năgin sorgintea nenorouirii ue te anasr, amă fa- 
ve ori-ue sakrifiuiă ka sx te libereză de dînsa. 

— Minuizni mi arefek'vtorii de alle talle. — Ne- 
norosirea mea vine din kazz» ks nă m izbenuti 
(lloate k» ziuea adevsrglg). 

— M» nedrentoemti Nikolake nsiximă, eă te 
izbeskă din toatz inima, skămnslă meă angelă! — 

— Angels da, — îns» angels ks naselă ka da 
eg» (se vede ks kănomtea ne vestitală: 7697 ce 
a5rov allă Elliniloră). Ultig eă ingrato kw rzueala 
ue'mi arvui tot d'asna, vine din kassa aueasta, dar 
lasss ne mine, km voi ajnge la laris o ss ms 
dsks la vellă mai învpată doktoră ka sv'mi fak 
onerauie la nasă, o s'lă nziă în ans tare ka sz se 
mai skarleze, mi daka nă voiă rezmi a'lă faue mai 
selebiă, o sv m» sinsuidă!,, Da, o s% m sină=
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uidă, mi o sz lasă ks ssfletălă ka sv se skrie ne 

niatra mormîntălzi meă inskrinpisnea aueasta; 

Kzlstoră, onremtegi nasălă, 

Sti ne lokă, nrivemteni nasslă; 

De va fi lsngă ka al mes, 
Fe mi ti ue-amă fokută e. 

Vino-yi în simyiri Nikolake, eă te isheskă, mi 

te-am iubi kiar daka ai avea nasăl ka de Snadonă(1) 
fiind ks emti sogslă meă legitimă; mi kat s» wtii 
săfletală mes, ks o femee onests, e datoare s» iă- 

beaskz ne sowslă ei, ori kit de sriîtă ar îi. 

— Avestea ss le snsi la algii iar nă mie! — 

Sokotemti kr namă observată eă k» i rizi de 
mine ? 

— Eă riîză de tine! 

— Da! da! Rizi de mine. 

— Esnlikzte mai bine k» nz te înyelegă ? 
— Îi adăui aminte suena de eri? /. 
— Hare suens? 

— Eri dn arînză kînd ne nlimbamă ne ko- 
nerta vanorălui, 

— Ei bine? 

— Ei bine ? tă fmueai kassz komsnz kă ine= 
miuii mei. — K nrofanatorii naszlsi meă. 

— Inemini!.. kass»!.. Na te înyelegă de 
— Ms înpelegi foarte bine, dar te nrefaui. — 

Adsgi aminte ks abia nzsesemă niuorsl ne konerts, 
ui toni kzlztorii ue era; akolo fiksarz okii la na- 
PN II 

(!) Snadonzlă nsmită Elinemte: Zegeias ear Italiene 
mite: pesche-Spado, lokzemte mai mslt în oseansl Atlantik ui 
în marea Mediterans. — Ilemţile asesta are nasal foarte langă 
mi atit de tare, în kită de mălie ori strensnge balena mi o 
suide,
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sălă meă; sănii dinte'înmniy mai imnertinenni, înue= D5r5 a ms narodia în faus, nsind uigaretele la nas, eară alte ori degetală uelg mare uri- Eletenindă ne uelle-alte, uar ks ar fi voit a ziue: Nrsossle!.. Ny- 
sossle |, . 

— Dar ue ssnt eă kslnabils la toate auestea ? 
— Aibi robdare! — Atsnuj întorseiă nrivirea ksire tine, dar vai!.. în lokă SP grseski în o0- kii tsi esnresisnea komnztimirei, ue m'ară fi kon- solală mi'mi ară fi alinată tărbarea ve simuyeam în momentele auellea; din kontra, ei esarimaă disnre- n5lă mi indignagisnea. — Atsnuj îmi ziseiă: Ne- norouite Nikolake!.. Ye'ui mai rsmîne de fokstă dsnz o atita de mare lovire ue săffere amorălă ină nrouriă! — Msniea frkă ss mi sy srue sîngele în kană. — Nă vedeamă înainte de kit sîngele vikti- meloră melle. — Eramg &n ligră setosă de resbs- nare, dar blestemă!.. de trej ori blestemă! ine- miuii feriuirei mele era mălui rai năterniui, ear es. singără wi nenztinuosă. — Yfe'mi rsmînea de fz- kată ? Nimikă în adevră, de kită sp înnek& în mika mea inimr toaţe aueste sentimente de rzsbu= nare, 

— T5 aisrezi Nikolake, — Toate kîte'mi snă- semi ssntă kimere nrovokate de sriia idee ue'pi ai fokaltă desnre nasălă mă. 
— Sr ne înkinzimă kw la aueasia ai drentate, dar ia snsne'mi de ue te bital mal adineaori kă a- lita sete la moldoveanzlg auela ks okii negri mi kg nsrăl kregă, kare kînta din onera: „Il Trovatore.« "— Kariosă? — De se nă întrebi mi ne aelle> alte femei kare îlă nriveaă uii îl& askaltaă ?+ 
— Asta e treaba soniloră loră, eă te întrebă
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ne tine, kzui emtă konsoarta mea, sklava mea, uro= 
nrietatea mea !. „(1) 

— Mi-a nlzkată vouea Isi uca dălue mi nlinv 
de esnresisne. Eat totală. 

—— Ama! ks alte kavinte ta îlă isbermnti? 
— Kind e vorba de atomală Isi, ns'lă isbeskă 

mi nă lamă izbi kear de ară fi mai frămosă de kită 
Nareis, dar 'mi a nlvkzt kîntarea Isi, o mai renetă, 

— Al drentale! — akăm ksnoskă kită este de 
mare nenorouirea mea !.. Ingrats fs în adevvr na- 
tăra kztre mine!.: Dsn ue kz feks din fisikslă 
meă o stirnitărz, nă'mi dete veilă nspînă snă kită 
de mikă talentă, ka st te nouiă faue a m» isbil., 
Ns wtiă ss desemneză; nă mtiă ss skrit nivi în 
nrozz nivi în versări, nă mtiă niui kiară st kîntă 
ka ss te distreză!.. Ami da jsmwlate din viaya 
mea s% noviă kînta mvkară kă tambra, sa ss în- 
toneză frsmosslă kintekă din fanar: 

A4! 6 u6opos Ghos eîvcu cxozwvde, 
'Ozav sîc 16 ptcov sai pooneudg. 

k»ui atnui noate amă atrage nietatea daka ns a- 
morălă t7ă!., 

— Înueteazs Nikolake, înueteaz» te rogă din a- 
veste eksnresizni de disnerare, — Reasigzreazy-te 
de amorăl meă. — Inkriminvrile ue'mi faui n ssnt 
de kită eftektală egoismalsi wi allă nelimitatei tale 
gelozii. 

  

(9. În orientă, femeea e konsiderat» ka sklavs, '1uj 
me kîndă bsrbagii dukă viaga wea mai lbertin, femeile sta 
înkise în kasz, uri nentră ori ue gremalz le trateazz ka ne 
sklave,
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— Ns ingrato!., Okii mei aă vrzstă adevn- 
Tălă, tă izbemti ne Moldoveanslă !.. 

— Askalts Nikolake, zise nenorouita jsns of- 
tindă: daka nz te-awă izbi, amă ride noate de a- 
vesie eksnresisni insolente, ne kare ori ue Ssopă kă 
minte s'ară feri foarte msltă de ale arsnka în faua 
konsoarlei salle; dară nentrs ks te isbeskă uri 9] 
stimă, te rogă sz înuetezi de a ms mai insslta. —- 
Ilentră feriuirea mea mi a ta, o mai renetă, înue- 
teaz» din aveste înjositoare eksnresizni. — Ilții ue 
noale ss fak o femee inssltai» ne nedrentate? Ea 
va ări ne insăliztorslă ei, mi uine tie daka în dis- 
nerarea ei se va onri aui; sai va komite fr voia 
sa krima de kare aă fostă akusatw foro drentă, mi 
ne kare ns ar fi komis'0, daka imnrsdenna Sonălsă 
ei, nă ară fi nrovokat'o. Inima femeii este foarte 
delikatv, eară rapionamentală debilg. — Fiui dară 
nrădenni k femeile daka n voini s7 v» nierdegi 
îmaresn» ks dinsele. 

S5 rauionsmă amabile Sopă. — Snsuemi te 
TOgă, dalsui-amă vre-o date motive reale de gelo- 
zie ? — Nesokotit-amă vre snslă din ordinile tale ? 
— De ue dară mw insălui? — De ue ms tărmen= 
tezi ne'nuetaiă nrin ekaesiva ia gelusie ? — 

Ye aj faue oare daka am; imita ne femeile ka- 
re în adevsră nă'mi isbeskă ne sopi lor ? Atsnui 
noate m'ai krede de uea mai fidel» mi onestz fe- 
mee., — Daka nă ai nietate de mine, gîndeimtețe uelă 
năyină la tine, la onoarea ta. — N vezi ks amă 
ajsnsă de risslă kolwtoriloră, a aflată kiar mate- 
logii kw» cwti gelosă, mi netrek ne sokoteala noa- 
str? 

La aueste din srm» frase, nenorouita jsns în-
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venă a nlinge, ear uelebi Nikolake, ka topi gelouwii 
din lsme, se silea sx o konsoleze nromiuînds"i nrin 
mii de jsrminte k» va înueta de a o maj teme. — 
Ea krezs wi se konsols, eă îns» nă, Wi'mi aveamă 
kavintele melle, kai: „Nvrav Isi din fire nare le- 
kzire.“ 

Ilasea fiind restabilits între dînwuii, se nogorirz 
amindoi în salla de minkare ka sz'mi ia veaizlă sa 
uokolata; ear eă rmsseiă ne kananeaoa mea kă 
ideile mi reflekpisnile melle. — Sx fie oare kă nă- 
tiny, ziseiă, ka aueastr bells femee, ks faua mai 
alb de kită uellă mai nerfekiă albă, ks okii ka 
dos msre, kă gene mi snrînuene de uirkazianr, 
ks băze de koral, mi dinpi de avoriă, ks uelle dosz 
roze nărnsrii îmnrimate ne obrazi ei; sr fi isbindă 
ea oare ne auelă vsltără ranave, kă naszlă învir= 
tită; mi kă okii stinuri mi frs esnresisne ? S fie 
oare adevvrată aueea ue a zisă odats snă nsiko- 
logă germană, k» inimile zmane aă ewită din mîna 
kreauinei nereki, anoi arsnkate în lsme k gr'smada, 
elle se desnvryir mi intrar» fie-kare în kîte sng 
korn diferit, mi k» daka auelle inimi gemene aă for- 
tăna de a se întţilni ne auest nmiîntă, ori-kare ară 
fi diferenpa în kondigisnea lor fisiks ui souials, elle 
kats s7 se isheask? 

Refiektaiă foarte msltă assnra auestei idei, ui 
v»zăiă ks» afars de oare-kare ekuenyisni, fisiologală 
germană avea drentate, — 

Observaui ks alenyisne ne doi amanpi sas doi 
amiui ue se isbeskă în realitate, uri veni vedea ks 
ei o ss semene fisiuemte foarte msliă nl ks uel- 
l-altă, saă velă nzpină o sv gigi în trzsarile fe- 
mei lor oare-kare asemvnare saă afinitate; vegi ve=
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dea anoi ks de la identitatea fisionomiei, vine aueea 
a dorinueloră, uri din avesiea, se naute simnatia saă 
'amorslă. 

Amă observată de anroane ne auennti konsorui 
mi amă deskonerită kw esteriorălă loră fisikă se 
komnsne de o măluime de antiteze saă nantari es- 
iremamente ousse znăl altsia. — Snre esemnlz: Ea 
era dens ksm am mai zisă, înalts ka nă grenadi- 
eră mi delikats ka snă siflă, eară el; mikă de sta- 
îsrz mi diformă. — Faya ei esnrima inouenua i 
amorslă, ear a Îsi era nalids, vestejits înainte de 
timaă, mi esnrima stsniditatea, gelosia wi egois- 
mălă, 

Eats dar kr dsns legile fisionomiue, ns nstea 
s% esiste între dînwi niui amoră niui simnaţie. 

Se întimnl însz de mslte ori ss isbimă femei 
saă borbayi ve n ne isbeskă, ue nă ne notă ssf- 
feri, dar asta este o ekuenpizne în regsls, este o na- 
sizne deliraniv, a kvria sorginte n'o gvsimă de 
kîlă în egoismă. — Amă observată wi din auestă 
n&ntă de vedere, wi m'amă înkredinwată k» ellă o 
isbea, nă îns ks auelă amoră angelikă mi kari- 
tabilă, kare nardons, komnstimemte, ui fave feri= 
virea obiektălzi amală. 

Amorălă avestsi omă era o nasizne materials, 
estremamente egoiste wi kăasi deliranti. — Eug 
o isbea nreksm isbemte avarslă komorile salle, saă 
magiarslă nina sa, ne kare o rsne în mii de bukui 
ne dats ue bszele altăia s'a alinsă de dinsa. 

Kits desnre bela fanariotr, ea ns'lă isbea de 
lokă, Aueasta se dovedea din zîmbetală uellă for- 
uată, wi din nemălgămirea ue se vedea imarimatp 
ne faga sa.
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Sirmana femee !... în floarea jsnegi, în ani 
viseloră de amoră mi feriuire, frăntea ej singera 
ssbt koroana de snini a odiosalzi matrimoniă ! — 
Nenorosita nărta ne zmerii ssi uel albi kr&uea mar- 
irislsi ! — Ilsrea ka o kolsmb” în ghiarele glezlzi, 
ka o viktim» în mîna kalvali, — Era în fine na 
din nensmsratele viktime alle maritageloră de kon= 
venienyz, 

  

CAPITOLULU V. 

Ună visă, teribilă, 

Noantea întinsese arinile sale de abanosă neste 
mănuii de granită, neste dealzri uui kîmnii. O ts- 
vero mistezioas» domnea neste totă sniverssi, nămai 
vovea niloizlăi venea din kind în kînd ss tsrbsre 
solemnsl renaosă allg natărei, 

Înkîntată de atita noezie mi misteră, îmi lăaiă 
deuisiznea de a rmînea ne năntea vanorslzi nînz Ja revorsalsl zoriloră. — Ms Isngiit ne kananeaoa 
mea kă uea mai nerfekts lene orienlals, iar dsns 
aueea îmi ridikaiă okii iarzui kztre ueră, — Ellg 
nbrea de asts dats malt mai înkîntotoră mi snlen- 
didă; kiar stelile aveaz aksmă o lsmins foarte bri- 
lants wi nlins de noezie. 

Kontemnlaiă mai mslte ore fivmamentală mi mi- 
rakslile Isi. — Gastaiă suna din uelle mai suuerbe 
nivueri alle noesiei, anci kvzziă în bramele lşi 
Morfeă(2), 
n 

() Zeitate a somnalsi mi a viseloră, 

5



Este wmtiztă îns, ks omală kînd doarme, vi- 
seazr, ui visele diferz între dinsele din komnles= 
sisnea kornălzi saă starea morals în kare se aflz omal 
sînd doarme. — De aui vine ks, altele viseazs 0- 
mălă kolerikă, altele uellă nervosi, mi ks totală 
altele uellă singerosă. — Ast-fel dară visele melle 
din nontea aueea, avsr5 o mare asemsnare kă sta- 
rea fisiks mi moral în kare m» gwsise somnslă, 
kînd veni sv'mi înkizz okil. 

Visamă darz k» ms aflamă ne kremtetală snsi 
mănte înaltă mi rînosă(1). — Yerzlă nvrea înves- 
mintată în negăr, vîntălă srla fsriosă, voui kobi- 
toare se aszeaă ne d'assnra kanzlăi mes, iar ae- 
rălă era nlină de nassri monstrăoase. 

La vederea avestui enisodă infernală, inima în- 
venă a bate în neută'mi konvălsivă, kornsl îmi înghe- 
45. — Atit era de mare teroarea ue m» konrinsese, 

Ns trek măltă timnă ui anvră înaintea okilor 
mei o femee înalte mi slabr, ks nzrălă sală ne 
snate mi ks sembianue infernale(2). — Lîngs dîn= 
sa sta snă irinodă ne kare erea amezată snă vasă 
mare nlină de krrbsni aurinuă. 

———„mnieieteeaţ 

() În mannii din distriktală Gorj!, ssntă doar virfari, 

saă danr kăm zik grrani, doi kolgi de niatrr, kare dens asemr- 

narea se aă ks fiingele &mane, mi dzuz noziuisnea lor ănslă 
în fapa aellsi-l-altă, le-aă dată nsmirea de: „Babele, — Ase= 

sta este lokslă în kare se netrevea viszlă. . 

() Este o legendz kare uirkalz între nonslauiile msn- 
tene de la noi mi din Transilvania ks msma lăi Denebal trz- 
emte înkz, mi rztesemte nrin msnyi, nlingîndă nerderca fislsi 

855. D'avi înpelegemă kr mi romsui îmi at fiinuele loră ne- 
măritoare, saă ks alte kavinte, me Axasverăsii mi Erodiadele 
loră.
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Dăne snă momentă de tzuere, snektrslă infer- 
nală ls dsne nsmîntă sn vasă de arams nlină ks 
materii magiue, fukz vr'o kîte-va semne kabalistiue 
ui vbrsz materia nete fokulă anrinsă, anoi înuenz a 
Slriga kă o voue îngrozitoare : 

„O! tă kare sirsbayi ăniversslă mai izte de 
nkik gîndsl!... tz kare semeni diskordia între ms= 
„ritori, wi faui ss kazz uelle mai formidabile îmas- 
„rouii alle lmei. — Demonă allă invidiei! — tă 
pkare îndemni ne fii ss omoare ne tatslă Stă, ui 
pârmezi brausl de frate în kontra fratelăi, aratste!,. 
„Vino snirit allă distrăkpiei! — is kare te nstreuti 
„din inimile invidiomiloră, uri te adni kă singele 
„Snergiriloră ! tă kare stingi lamna mormîntalsi mi 
„Săerămi konii în bragele msmelor! — IIzrssemte 
„eniră ănă momentă întsnekoasele bolte alle in- 
pfernălsi. — Vino!... aratste.t 

Bolta uerslăi înuens a se întsneka, fslgerile 
mernăiaă în toate uryile, znă sgomotă szrdă ewi 
din făndslă nvmintalăi; ui frkă S3 tremsre teme= 
liile mănniloră. 

— Eatsms la ordină, zise regele întsnereks- 
Isi, arstîndăse de o datx investilă de teribila ma- 
esiate a infernălzi. — Eatsmv, renet» regele abi- 
sălzi, amtentă ordinile tale. | ” 

— Bine ai venit konilsl mes, r»snănse snăr- 
kata vrjitoare; ea snsnemi de snde vii? 

—— Viă de la Ilarisă, 

— De la Iarisă ? 

— Tokmai din mijlokslă Iarisslzi. 
— Ea snsnemi ue fak& oamenii makolo? 
— No fakă de kit sekstri mi nrostii, 
— Ye felă? esnlikste,
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— Dance kite vzză, te nă kanomti ue st ne- 
treue în lsmea dinlomatikz, 

— Nimikă, sneranga inimei melle. 
— Alls dară ks konferinpele s'aj deskisă. 
— În adevsră? 
— Ilreksm gi-am snssă, 
— Ii desnre ue trateazs elle ? 
— De o kam dai aă nssă ne tanetă kestiea 

nrinvinateloră Dsnzrene. 
— Uli ue voeskă ss fak din aueste sri ? 
— Niui eă nă mtig! — Oniniile ssnt îmasryite. 

— &nii vor ss fak din anele do srori gemene, sn 
regală, ân imneriă !...  Alyii din kontra, krezîndă 
ks kiar ama ksm sănt elle astezi notă fi de temstă, 
s% sileskă a le da legi kare în uellă mai sksrt tim 
s le omoare essistenga nolitik. 

— Dar tă ue ai fskată? 
— Eă am fskstă total ka ss trismfeze uei din 

ărms, 

— Îlrea bine, dar eă ns ms mălysmeskă ks a- 
tita. — Aură dori ss vbză ne aueste doăz uvri în 
nrada anarxiei, ear ne fii ssnerbulzi Trajan, snălbe- 
ragi dsne faya nsmiîntălzi, fsrs natrie wi fer» nă- 
me. — Awă dori ss sorbă sîngele loră, koui nămai 
atănvă s'ară stinge infernala sete ue m» tsrment de 
mante-snre-zeue sekoli. — Nsmai alsnui amă rws- 
bzna ne denlin ne fislă mei, omorit ks atita kră= 
zime de sănerbsl; kondskstoră allă legeoaneloră la- 
tinc(1). — Amă kemată de malte oră mînia ăi Za- 

——— 

(1) E vorba de Ye sarzlă Trajană kzui ellăzînvinse ne 
Davi mi omori ne Desebal,
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molskă(2) asănra avestoră nelegizini. — Ami sa- 
krifikală mii de berbeui mi ink negre ne altarslă 
Fsriilor, ka ss grvbeasks rzsbinarea mea. — Sna- 
da, inuendizlă wi denrvdarea trekz de mai mslte ori 
neste kanzlă auestoră emnii, dar vai! — Ei rema- 
ser» tari ka auemti msnui de granită. — O! tsr- 
bare!... dar îmi voiă rssbsna. 

— Linimtemtete, vei fi rzsbsnats. 
— Voiă fi resbănats!: Dar km mi kînd? 
— Askslts: a snirit allă diskordiei wi rps- 

bănntoră allă tă, mai întîiă amă fokstă totală ka 
5% S% înkee nauea. 

— Ye felă? 
— Ns me'ntrersne: Inemikzl vel mai ne'n- 

nvbkată allă auestoră pori, era înkarkată într'snă 
resbelă kare nstea sz'1ă slsbeask» atita, în kită ss 
n5 ne mai noats servi la nimikă. Kzta dar ss fak 
totală ka sr'lă skană. — Fkaiă nave; dar o nauea 
drakslsi; o nave de auelea ue fakă s se naskr de 
oda o săts de resbele mari uui sîngeroase, 

— N înpelegă nimikă. 
— Rsbdare, mi vei îngelege toți. — Ilzterile 

uelle mari alle Esronei, deklarasers resbelă nrote-= 
giatslzi mes ; mi ka s» dea auestai resbelă un ka- 
rakteră mai romantikă, nroklamar» kx n se bat de 
kîtă nentră feriuirea nonoliloră anbSani, ui nentră 
desrobirea lor. — Ssrmanele nonoare krezăry, dar 
Ss amsgir, kui astea erai nămai nromisisni vane, 
saă frase late din vokabalarelă meă. 

Lănla învenă, ear nonolii uei an'vsaui fvkarp 

  

()  Zamolskă era zeslă ssnremă allă Dasiloră mi allă 
Suiniloră.
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toate sakrifiuiele nătinuoase; dar ne kînd se amtenta 
desrobirea mi reintegrarea nobilei nagisni nolone- 
ze, Sfimiat, fer nictate ri îmmergits în migi 
Boryi, în kontra drentslzi ginieloră ; ne kînd toni 
kredeaă, kr inemiuii toi se voră libera de tiraniea 
vei anass wi voră deveni o nagiăne mare mi nx= 
ternikz, eă nlakaiă la Ilaris; intraiă în kamera kon= 
ferinpeloră, săflait de trei ori neste nleninotennii 
năteriloră wi fekziz sr iasz din kanetele lor uelle 
nlemăve sn traktată de minăne; n aktă kare neste 
năpină o sr fakx ne năteri sv se ia earzuri de nsră. 

— Bine, foarte bine; dar ns vrză nimik nen- 
tră kasza mea. 

— Usgins nauienus un vei vedea totală, — 
Ilrin auestă traktaţă, amă dejskată nlanzlă uellă am- 
biniosă allă ssnerbalzi Albionă, kare voia ss arz» 
flotele nrotegiatălzi meă wi ne alle nrotektoralsi ine- 
miuiloră tsi, ka s» devie mai în rm» a tot nătinte 
ne mare mi ne sskat. — 

Amă semsnală dans aueasta diskordia ui ne- 
înkrederea între toate nzterile de nrimslă ordină, 
mi am strikată „o aliangy monsirăoasr, ka ss kreeză 
alta mslt mai monstrăoasz ui komiks, 

— Li la ue notă servi toate auestea ? 
— Mai înţiiă, ks dsnz ănă resbelă krînuenă, 

kare aă dată infernzlzi miriade de ssflete, ui aj se- 
kală tesasrele nsteriloră, i-amă fokstă 53 înkee a- 
vestă ridikolă traktată nrin kare nă S'aă fekat nimik, 
nă s'a asigsrată nimikă. 

&na din konseksinuele auestăi traktată este mi 
konferingele dela [larisă kare a misisnea de a re- 
găla viitorslă inemiuiloră (mă; dar se krezi oare kw va 
faue wi auest areonagiă ? Singăra minte a ine-
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miuiloră tzi, era snirea ks ' nrinuine strein de ras 
latinz(1); dar asta nz venea la sokoteal, infernslsi, 

— Ye ai fokst dar? 
— Foarte maltă mi foarte bine. 
— Esnlikzte! 
— Amă agitată gelosiea între nzteri, am for- 

mată majoritate în kontra intereseloră vitale alle i- 
nemiuiloră vi, uri amă rezmită ale da o konvenyie 
nămai bsns ka sv'i dsks akolo &nde voerti tă. 

— Îni mslgsmeskă rege alle abiseloră. 
— Aibi mauienyr mi vei vedea ks amă fkală 

mi mai măltă de kit atita, 
— Grobemte ks ms omoars emonisnea! 
— Dans ue le-amă fabrikată auea konvenuie 

ermatrodits, arin kare îi fakă sm kreazz ks a do- 
bindită verslă mi nsmiîntslă, ne kînd în realitate ei 
nerdă usi ueea ue ai avstă nins akăm&; anoi amă 
seminată între diînwii invidia, ara wi diskordiea; 
mi asizzi ci sz sfimie ni ne algii ka nimte lsni 
tsrbani, . 

— Dar asia seamsns foarte msltă k anarxia 
mi sneră ky ... 

— Ns nins aksmă, dar kredi k» la elekyis- 
nea [Irinuinelzi o s5 se verse maltă singe, 

— Eumti sigără desnre aueasta ? 
— Foarte sigără. — M» dskă akum ss agîuă 

ne boeri în kontra nonolălzi, wi ne nonols în kon- 
ira anssmtorilor 57; kzui este mtiztă, ks snde sentă 
anssstori mi anvsayi, revolsyiea e gaia a isbskni în 
totă momenizlă; mi ande e revolspie, se formeazz 
DI II 

(1) S*» ns zitsmă kz viselă avesta s'a skrisă în anal 
1858, kind nrinnslă strein era serată de toni romzniăă,
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narlite, anoi vină nasiznele, anarxica uj masakră, 
— Ulekă. — Ms dskă. 

Ns sfirmmise înks salan aueste frase, mi de o 
dal» se aszi o detsnare teribilz, anoi snă tresnetă 
îi sdrubi kanslă wi îll& nlsmbs în regisnele uelle 
întnekoase alle infernălzi, 

erslă se lsminz ka arin magie, ear genizlă 
Romsniei ausrs ne vîrislă măntelsi wi zise snek- 
trălsi: Easms din tartară! — Ad kz  aueasts 
Marb monoasb wi frsmoasz kare znemte în sine 
mai mălte kăaliteui de kîtă ori-kare alta; aueasts 
gingam pars, neniră kare marele Trajan vers a- 
lila singe de eroi, ns va deveni niui odat» nrada 
rbsbănzrii tale, — Ea a trekstă nrin uelle mai asnre 
înverkwri alle soariei, mi a emită totă d'asna tri- 
ămivtoare. — Daka Xanii, Gogii, Kamanii, Ilaui- 
nagi wi alte orde barbare, n'as nutstă TiSini aueea 
vo aă nlantală marele Trajan ne auestă rismîntă, 
kăm vor nălca inemiuii ei de astzzi St fak» auea- 
sta ? — Semi-lsna devine din ue în ue maj nalids. — 
Disuendengii Yimbriloră mi ai Suipilor, s voră înuer- 
ka s o kotroneaskz, dară Ivnuile loră ss vor sdrobi 
de graniislă Jarnagiloră; ear auestă nzmiîntă klasikă 
neniră . eroismăl mi ssiterinnele fiiloră Svi, va uros- 
nera, wi în năuină timnă va ajsnge la gradslă de 
m»rite ve i-aă însemnată destiuslă. — fă înst mon- 
sirăoas» fiingv, vei iri ka s5 vezi mwrirea Romr- 
niloră, wi sz tsrbezi de minie wi invidie, 

Visălă me noate k ară fi dărată maj măltă 
timnă, dar ss lsminase de Zi05, wi razele soarelzi 
k»zindă ne fana mea ka o fiakbr anrinsz, ms de= 
lutents ui ast-felă disnvrsrs toate larvele îmaresuz 
ka viselă,
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Dans o nlstire de nartră ore, vanorslă nostru 
se onri la Tarnslă Severinălzi, snsls din uelle mai 
nitoresui orawe dăns marginea Romsns a Dansbislsi. 

Oramzlă auesta kare de la sn timuă înkoa a 
devenită kanitalz a distriktalsi Mexedinyi, atit din 
kassa nosipisnei salle favorabil nentră komeruizlă 
kă Imuerizlă Azstriakt wi Serbiea, kît mi nentră ae- 
rălă uellă snwtosă mi nosigisnea sa uea frmoass, 
va deveni în skartă timng foarte remarkabilg. 

Între alte edifiue nsbliae, are mi o grsdins nsbli- 
k» destinats nentrs rekreanisnea orsmaniloră, — A- 
veasi gridinr, de ui nă e tokmai bine îngrijits, dar 
nosiyisnea ei deklinîndy kutre Dansbiă, îi dz snă 
asnektă foarte nitoreskg. 

Tot aui se aflz wi rsinele saă rem'riuigele Tzr- 
nălzi nămită Severin, klwdit de Aleksandrg Sever 
Imneratorslă Romaniloră.  Avest monămentă îmnre= 
ăn5 kă sn zidă rsmasă din sanerbslă nods allă lui 
Trajan, ssnt singărele onere Romane ue ne-aă mai 
rbmasă. — Dar elle ka mi Erăuea de la Kslsgvreni 
sănt Ipsate în voea întimnlvri, 

Ucea ue ms întrists, mi ar întrista ne totă o- 
mălă kă inim», este konuesia datm komuaniei de 
vanoare slreine, de a klydi atitea stabilimente ne 
nsmîntzlă nostră mi a ne reni snslă din uelle mai 
mari foloase komeruiale; ear mai ks seamr acrslă 
de săveranitate ue pină auemti streini în fana na- 
triouiloră nonwutri, 

S
i
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CAPITOLULU VI. 

Vameşiă şi Cărturariă. 

Ourirea vanorălzi la Severin fiind nsmai nen- 
tră Îvsarea koresnondengei mi baniloră destinapi 
nentrs asel; orawă, ne dai» ue se termin» onera- 
Wisnea aueasta, se dete scmnalslă nlekvrii. — Kon 
toarele maminei se smulzrz kă korbai, koldvrile 
învenzr» din nos a klokoti, ear Arhiduca Albrehtă 
a geme, wi a izia k5 renezinizne ăndele. 

Den o nlătire de kite=va ore, vanorslă s» 0- 
nri earpui; asts-dat» îns kwia sr'mi iaă rmasă 
bsnă de la auestă vanoră, de la D. Zencoviiz ku= 
nitanălă svă mi de la mateloui; n îns» mi de la 
amiuii mei de kziviorie, kwui ei ka wi mine, sb 
nogorisers la wermă kz bagajele loră. — Îi trekaiă 
în revistv, mi îi gssiiă ne toni în fiinuz, afars de 
Grekslă kz nasslă mare, mi de boernamii moldo- 
veni, kKarii veneaă mai în ărm înkvrkaui ks kala- 
baliksrile lor, întokmal ka evrei la fsga din Egintă. 

La uermală riîslsi ne amwienta sn mare nămoră 
de kyrsye trimise de agenyiea vanoareloră ka ss 
ne iransnorteze nins la snă năntă, snde ne amten= 
ta snă altă vanoră ue avea misisnea de a ne dzue 
la Ormova. 

Ajsnui la termenlă auestei miui kmlztorii te- 
restre, ne îmbarkarzmă ne vauorslă „lris“* koman- 
dată de ksnitanslă Silva, mi nlstindă înainte ajsn- 
sersmă la Orimova. 

Oramslă avesta, nrin arxitektara Isi de stilă 
germană gotikă, nrin ksnolele uelle asksuite alle 
biseriuiloră salle, mi nrin marea amorgire ue dom-
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nemte într'iînsălă, seamsns ks &nă întinsă uimiteră 
wi n insnir» de kîtă tristege mi desolanisne, 

dnii zikă kr torîmălă ne kare se aflz edifikată 
aă fostă odats allă Rommniei, mi k% Va nerdzt arin 
desele kolkri de xoiare. — Nă mtim& dala auea= 
sia este snă adevvră saă o konjekters, mtimă ns- 
mai, ks în anii din ărm s'a fekală mari kolkeri 
teritoriale, nrin kare s'a lzată o konsiderabil» narte 
din momiea Bresniya a monastirei 'Tismana(1) wi 
daka găvernzlă Romvneskă ns va îngriji sv nse 
kanztă avuestoră kzlkri, ns va treue maltă timnă 
ui veuini nostri se voră întinde nîns la Severin; 
kbyi nrea măltă ne isbeskă Domni stia de neste 
Karnayi!... 

Dar ss venimă la dogans kzuă ea este totală. 
Aui nentră nrima car de kînd îmi amă essisten- 
ua, amă vbzătă ue-va kare m'a fzkată sy riză wi 
st nlingă totă întrsnă timnă!... 

Vine n'a nvrzsită para sa, wi n'a irekată nrin 
vama de la Rămava, ns noate avea o idee gissts de 
toxtsrele la kare este ssnăsă nenorouitslă k»ivtoră, 
may kă seam» daka din nzkatele sale va avea ks 
dînsălă tătsnă, saă vre-sn altă artikolă kolonială(2). 

tipi ue va s5 zik» snă vamemă de tstsnă în 
uvrile auelea în kare nlanta aueasta este mononolă 
allă statlăi ? — Vamemslă de tătsnă de la Ruuiava 
este sn ve teribil mi ks nenstinus de esnlikată. — 

  

(2) Ilrin xotvrniniea fekats de kărîndă momiei Bres- 
niya, s'a konstatată ks Imnerislă Asstriakă, a intrată în para 
noastri kă mai maltă de o mie stinjeni 

(1) Ssbt nmele generikă de msrfi koloniale sr în- 
welege tătenslă, tabakslă, kafeaoa, seaislă mi alte artikole 
de felulă auesta,
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Ksmă te ai înfsuimată înaintea li, ellă mtie uine 
exuti, tie ue te gîndemuti, tie daka voemti se as- 
kănzi veva de dînsălă, tie totală, 

Kredeuims, kr de la Rsmava nîn la Viena, 
wi zioa mi noantea n vedeamă înaintea mea de 
kită vamemi, wi totă vamemi de aueia kare fakă 
năl» ne uei de la Vmile vozdăxălsi(1), 

Amă fekstă o dats în viana mea lektera auei 
koryi ue vs uitaiă, wi msrtariseskă în koniutiin ge 
kz demonii de la vama tătsnălsi din auea karte, 
sănlă angeli în komuarauie kă kolegii lor de la 
Rămava; kouă uei dintîi s mălusmeskă a uere de 
la famvtorii de tstană, o relomnenss eksivalen- 
is k grestatea krimei, ne kîndă auesti din 3rm', 
îmuinmi de marele zelă ue a& assnra avestei mese- 
rii, iaă mai totă d'asna uinui săte la ssts (desnre 
taină este vorba). 

Kînd amă ajsnsă la dogans (vam) ns mai a- 
veamă de kit ka o litrs de istsnă într'o katie de 
tinikea, îmi înkinăiamă darz, ks o sx nivteskă uellă 
măltă snă sfangă nentrs dinsălă; ast-felă gindinds- 
ms, mb dăseiă eă uellă d'intiiă la auestă uelebri 
skotovitori, mi le năseiă înainte marfa de vzmsită, 
Dar kită de mare fs ssrnrinderea mea kînd asziiă 
ne &năl din vameui strigindă : „Nikolae Philimonă, 
„ubSkătă în Bskăremti, de religie Greko-rpsvritea- 
„nb elc., are ss nlvleasks ontă zloyi de argint nen= 
piră tstsnslă Domniei-sale. |... | 

Ilrima mitukare ue simyiiă îs de a arsnka krimi- 
nala alaniv în sînslă făriosălăi Dansbiă, dar gîn- 

  

(1) O karte biseriseasks komnsss de kolzgzrii grevă 
în sekolslă trekstă, dar onritt mai în zrm de kanzlă bise- 
risii orientale, nentră monstrăositzpile konrinse într'însa,
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dindă-ms ks nrintraueasta am; komite o krim» 
de auellea ue n ss iarts ama lesne de snele gs- 
verne, m xotvriiă a da VYesarslsi ue nu e allă seă, 
ka Ss» dobîndeskă drentelă de nronrietate asănra 
tătenslzi meă. 

Namwraiă dars ne masa doganei uei ontă zlonă 
saă fiorini de argintă, karii fakă tokmai doss-zeui- 
wi uatră sfanni, mi'mi lsaiă tatenslă, dîndă tstaloră 
rziloră ne franueszlă Nikotă kare adzse în Esrona 
aveasts veninals nlaniz, ve distrsge kă înuetal ge- 
nălă mană. 

&n konfrate allz nostră de neste Milkov, kre- 
zindsse mai ks minte, ask&nse uea mai mare narte 
din iztănslă seă în kowniuoarele de mîn» alle s- 
noră dame komnatriote alle sale, dar vamemii no- 
siri kari vdă mai bine de kît Argos, n nerdars 
din vedere skamatoria fratelzi nostră din Moldova. 
ÎI Issars însz s5 se bsksre sn momentă de frsk- 
tălă imnrădenyei salle; dar tokmai ne kînd ser- 
ba trismfzlă să în kontra doganieriloră, s nre- 
sent înaintea noastr ăn kwnitană de groniveri 
akomnaniată de doi soldani, mi dens ue fnks ads- 
nsrii nă komnlimentă nlină de grapie snigereasks, 
pinti okii asănra dameloră ks nriuina, anoi zise: 

— M» rogă de ertare kzui amă se vs fakă 0 
întrebare ; dar ss nz vs fie ks sănsrare, kzui este 
nevoe mare ka sz vs fakă aueastz întrebare. 

— Voftiui, Domnsie ksnitană, r»snănsers kam 
îngînată uelle dos dame. 

— Dar ss ns vs fie ks sănrare, aueasts mi- 
k» întrebare. 

— Ns! nivă de ksmă Domnsle konitană, ssn= 
teui liberi sz fauegi ori-kite întrebzri vegi vai,
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— No, Doamneloră, dar anoi aueasts întrebare 
n5 Ss» noate faue în adsnare, kzui este rămine ma= 
re. — No! veniui ks mine ss vorbimă o pîr» de 
timnă la o lalts! 

Maniera insolents wi grosolans a Domnslzi ar- 
kivameuă imnresions ne toni kolztorii, ear mai kx 
Seams ne uei kari aveaă nete de tătsnă ne kon= 
itiinua loră, 

Vameuslă wi damele se nogorirz în salonzlă 
de mînkare de la lokăl allă doilea, anoi înuens a le 
Skotoui kă o noliteys admirabilz, skăzîndsse la ori- 
kare grosietale komiss, ks nimte esnresisni atit de 
tandre ne kit erai de nrovokvtoare. — În fine gr- 
sir5 nlanta nonrits mio lars kontrabandz, îmareu= 
n5 ks natră dskayi amends. 

Aveastr eroikz fani a vamemiloră, arsnkz te= 
roarea în inima istăloră kwlztoriloră. — Toni deve- 
niv nalizi mi gînditori, kvui, fie zisă între noĂ, mai 
topi aveaă kiîte ueva asksnsă; mi ssntă Sigsră ks 
daka vamemslă ară fi fskată o inksiziie generals, 
cra S% ast nrea mălusmită din aueastv întrenrin- 
dere skotouitoare,
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CAPITOLULU VII. 

Pesta şi Buda. 

Dsns Viena mi Milano(2), Ilesta este uellg mai 
mare mi mai frsmos din toate Dramele Azstriei. — 
Ell se komnsne din oramsl noă nsmită : Leopold- 
stadt, mi din alte trei desnvrgiri nămite wi auellea: 
Theresien, losephs mi Franzestaut, wi are neste ont- 
zeu mii loksitori, vea mai mare narte Magiari. 

În antikitate, oramslă avesta aă fost loksită de 
germani; aueasta o atesteazy kiară kronikarii uej 
veki nrin frasa: „„ditissima Teutonika-vila dar in- 
konstanna timniloră las fekstă s3 treak» în stenî- 
nirea mai măltoră nagisni, mi a ssferi nensmsrale 
invendizri wi denrzderi. 

Ile la ansl 1960, Bela IV ssindsse ne tronzlă 
&ngariei, îllz konsirsi din noă wi îllă orns kă mal- 
ie biseriui ini nalate foarte maestoase; ear dan te- 
ribila bvizlie de la Mohacz (1541) kare dete nri- 
mslă semnală allă kzderii Ongarii, f5 earsmi nr»- 
dată wi inuendiaiă de ordele uelle barbare alle fie- 
rosălsi Soleiman. 

Deosebită de msltele loviri fatale ue szferi din 
uei mai denvriayi sekoli uin în zilele noastre; la 
1838 Martie 14 emindă Dansbislă din albiea sa îlă 
nek mi îi sărns la nwmîntă neste dos mii vinvi 
sste kase, ear bombardarea de la 1849 îi desfigăr» 
velle mai mvrepe nalate. — K toate auestea ellă 
55 renvsks întokmai ka feniksală ; mi astzză este 
frămosă mi konfortabilă, 

(*) Ile kind s'a skris aseasts klztorie Milanală feaca narte din Imaerisls Azstriakă,
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Între edifiuele nsbliue, mi kăriositspile uelle 
mai remarkabile szntă: Oniversiiatea îmnresns kă 
biserika ei zidils la 1786; Otelzlă oramalzi (Ma- 
gistralălă); Monzstirea niaristiloră (des piaristes), 
kolosalzlă edifiuiă din Leopoldstadt, komuss de na- 
bă săte anartamente saă kamere(1); Borsa; Akademia 
militar» (Ludoviceum), Oielzlă invaliziloră; Ilsntea 
de fieră săsnendatv(2), kare snemie oramslă auesta 
ks Bsda; Sniversitatea Hsngariky mi Biblioteka ue 
s5 formeazs din na săts doăz-zeui mii volsme 
mi dos mii mansskrise. 

Oramală avesta are mi &nă Mszes deskisă o 
das ne fie-kae senivmins la ksriositatea kvlwto- 
viloră(î). — Auesis Mszeă s'a fondată la 1803 de 
Gratsl; Franz-Szecheny mi s'a dotată totă de din- 
Sălă kă mai malte antikiteui nreyioase. 

În nrima salz, se vodă instramente Romane, 
vase etrzsue, mi table de metală, 

În sala II, santă denzse vase de nsmîntă ui 
de bronză, State, arme de diferite forme, mi sten- 
sile Romane. 

În sala III, deosebită de diferitele arme isto= 

  

(2)  Anest edifisiă fe zidită la 1786 din ordinslă Hai- 
serălsi loseph Il, mi se nsmemte Neugebaude. 

(*) Asestă nodă s'a fekstă den» votală dietei Hsn- 
garise, ka s» nsnr Ilesta în komsnikanie ka Bsda; ellă este 
konsiraită din vergi de fer; mi bazată ne trei arkari; săma 
“e a kostată konstrăkpisnea lasi se ridiks la natrs milioane 
vinsă sste de mii fiorini, mi se deskise komsnikanisnei la 
1849 lansarie 5. 

(9) Regsla ascasta nrivemte nămai ne lokzitorii din 
[esta mi Bada, car sireinii săntă liberi a vizita Mazeslă în 
toate zilele.



— 49 — 

riue, se vsdă armatsrele Isi Stefan ui Gabriel Ba- 
tori, armele li Iletrz uellă mare, alle lzi loan 
Huniade, mi doss anarate de kolvrie alle regelză 
Sigismond, 

În sala IV, ssntă bijăterii din sekolii de miz= 
lokă ui diferite ksne de argintă mi asră. 

În sala V, săntă densse obiekte de avoriă (osă 
de Elefantg) mi mosaiue, 

Ear în sala VI, se af kite-va niese de sksln- 
tăr modern, 

Osebilă de auestă Mszes, se afls wi o galerie 
de kadre(1), sn kabinetă de Istoria Natărals, uri al- 
islă de nomismatiks, 

Teatre ssntă mai mălte, dar uellă mai re- 
markabilă este Teatrsl Nayionalg, în kare se re- 
nresents oners, drams wi komedie, toate în lim= 
ba magiars, 

În ueea ue nrivemte komoditatea saă traislă 
bsnă, oramslă Ilesta are otele foarte galante wi bi- 
ne pinste. — Velle mai renmite ssntă: la regina 
Engliteri (Kânigin von Englend); Arxidska Stefani 
(Herzherzog-Sthephan), Jager-horn mi altele. 

Vea mai frsmoass mi maj imnozanis narte a 
oramsălsi Ilesta, fr» îndoial», este vea desnre Da- 
nsbiă, koyi se komnsne din uelle mai snlendide e- 
difiue kare, nrivite din mizlokslă flvizlzi, da ora- 
mălsi ănă asnektă nitoreskă Lui feerikă. — Dans 
dînsa vine kvile: Vaizernen wi Brăck- Gasse, ear 
Cr. 

(î) Galeria aseasta fiindg de nsyinz imnortanus ne lings altele se vomă deskri în srms, nă ziiemă nimikă des- nare dinsa, — Kg toate astea, kzlntorslă moate sr o viziteze kziă se afl deskisn, tstă d'asna, 

Ț
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mai kă seamz bazarslă uellă noă din ksartierălă 
Leopoldstadt, sitsată între kmile Herrn-Gasse wi 
Donau-Zeile, wi nasagislă narisiană akonerită ku 
kristal mi komuss din uelle mai elegante magazine. 

Între gr»dinele nsblive, de kare ssntă o mal- 
gime în anestă oramă, uelle mai rensmite ssntă: 

Grodina nsmit» Bosketslă orawslăi, Inssla nalatins= 

Isi saă a Santei Margareta, ue serv de întîlnire 
familiilor natriuiane, Grwdina baronslzi Orczy mi uea 
nămits Schis-hof, 

Dsnz ue vizitaiă mai toate ksriositeyile mi de- 

liuioasele grwdini desnre kare vurbiromă, treksiă 

Danshizlă ne nodălă sssnendată, kare dsne sniiare 

o lsngime de o mie natră săte mase-zeui, ear dsne 

alyii de 1500 niuoare arxilektoniue, mi ajsnseiă la 
oramălă Bsda sas Oiten. 

Auestă orawă este sităată ne malslă stingă allă 
Dansbizlzi. Ilosigisnea Isi msntoass, ajstats de mag- 

nifiuele ediliue înkoronale de mwrewălă kastelă Im= 

nerială wi de forterema military, îi do 5nă asnektă 

foarte imaosantă. 

Bsda sa sivnînită de oilomani mai msltă de 

snă sekolă mi jsmwiale. În timnălă auesta ax fos 
lsale de uinui ori de ksire armiile Magiare mi Im- 
neriale, ninz ue la 1636 fs lsatr definitivă de kv-= 

tre Ilrinuinele Karolă de Lorena, kare nimiui domi- 

narea ottomanz în &ngaria. 

Nsmvrală luksitoriloră ns treue neste uifra de 
trei-zeul mi uini mii. — Între edifiuele ue adorns 

frămosălă nromontoră ne kare esie sitsată oramslă 
Buda, se distingă: Ilalatelă Arxidsuelai Albreht kg 

magnilika grdin» ue wine de dinsslă, Observato-
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rălă astronomikă, wi nalatele magnauiloră Sândor, 
Teceli, Erdăly ui Bathiany. 

Osebită de grwdinele nsbliue ve sant aui foar- 
te male, nsmrsm uinuj stabilimente de ane mine- 
rale, dintre kare, fintina nsmits Kaiser-Bad, knos- 
kst» kiară ne timnii Romaniloră; nrin fr&mssepea 
Stabilimentălzi mi stilitatea aneloră minerale, a de- 
venită lokalitatea uea maj frekăentats, atită de 1o- 
ksitorii din aueste orame kit uri de streini. 

Aveste dos orame, nrivite din nsntslă de ve- 
dere all viepei materiale, ssntă foarte konforiabile; 
elle as otele bine mobilate, unde ks znă fiorină, 
Noi avea o kamerz înbrkaty kă tanete, amiernstr 
ne josă k niatrs Isuidv, dos natari ka aurternztă 
mi albitări de nînzs fin» de Olanda, o kananea, o 
mass, natră skasne wi n wifonieră, nlssă sn ser- 
viuiă izte ui inteligents, 

Desnre nătriment, atît în esta kit ui în Buda, 
Kind uine-va se va denide a nlvti trei sfanyi la 
masa komsns (tavola Rotonda) saă 4 nins la 41, 
nentră ănă nrinză „alia carta“, va avea de sigzră 
yeile mai bsne minksri, konfitări, frskte wi vină. 

Transnoriălă ks birja se nlztemte kă ora ka în 
Mara noastrs, îns în [lesta se nlstemte nenirs sna 
or% ăn sfanuă mi jsmstate, ear kînd voenti a lre-. 
ve neste Dansbiă la Bsda nrenslă se îndoemte. 

Veea ue nă'mi as nlzkată în aueste dor o0- 
rame esle marea amorgire noliiikz ve le domins. 
Veneamă în Ilesta mi Bsda ks kanzlă nling de 
ideile fanteloră velloră mari alle eroiloră magiari 
de la 1849. — Kredeam k+ voiă vedea ne disuen- 
dennii Isi Attila mi Arpad, sănerbi ui fieroui, în- 
vîrtindă în acră mwuisuile loră pintaite ka ferg,
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Awmlentamă sr axză vouea uea teribil» a indoma- 

bilzizi magiară nronsnpîndă kz mîndrie: Eljen ăz 
măgiar nemzei !(), dară m» amsgeamă, kzul Ko- 
măgii, Iergelii mi Batianii linseaă din kanitala &n- 

garici. 

Astvzi în Bada mi Hesta n se mai aude de 

kîlă vouea rogămitz imi asnrb a santineleloră kro- 
aie mi boeme, mi ueea ae se vede mai desă, ssntă 

vamemii mi sbirii noliuienemii, kare arsnks nriviri 

nrovokstoare asănra magiarslsi kozstă în sklavie, 

CAPITOLULU VII. 

O visită neasceptată. 

Obosită de a nrivi fisionomiele germane wi 
slave ue n'aă într'însele de kit esnresiznea tiraniei, 

a servilismălăi mi a stsmditeyii, eram ss nvrrseskă 

kanitala &ngariei kiar în zioa aueea; dară dzne o 

  

(1) Ilriskă, ne la anzlă 433 era kremtins, fă trimis de 

Teodosie II ka ss viziteze ne Atila regele xsniloră mi ss tra- 

teze kă dînsslă desnre afauerile nolitiue alle Imnerizlzi Bi- 

zantină; ellă dară novestindă desnre xsni zise: aueuti barbari 

nămini x&ni, derivs din familia saă rasa mongolikz mi săntă 

uet mai ficromi din topi barbarii se aă fzkată invaziani !n 

Esrona, 

(Vezi: bysantinae Historae întitslatz: Erie Iorogiae 
Ilgiari grrogoc nat Zogrses.)
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mik reflekuisne îmi skimbait xotwrirea. — Este 

neste nstinyv, îmi ziseiă, sv fi degenerată atit de 

măltă ferovii magiari, în kită s» ns gmseskă &nălă 
mkară kare s jsstifiue ideea ue aă mai topi isto- 
riuii antiui mi moderni desnre aueast» kavalereask 
nâuisne, 

În momentălă îns kînd fvueam aueste reflek- 
misni, asziiă snă sgomotă în koridorslă kamerei 
melle, ear mai în rm dost lovitari în swa ka- 
merei. — Antre, strigaiă nămai de kită wi nlină 
de nerzbdare de a vedea ne visitatorsl me. Buma 
se deskise mi intr în kamer» s5nă jsne ka de 
28 ani. — Îmi arznkaiă nrivirea în fana Isi wi 
vozăiă ks avea o neliyt brsn, oki negri nlini de 
inteligenu» mi o statăr» nlin» de demnitate. 

Ksm intr» în kamers tinvrală auesta, ms sa- 
Ist> kă mslt kordialitate, anoi strîngînds'mi mîna 
îmi zise : 

— Nă ms îndoeskă ks stringă mîna snsi a- 
mikă mi komnatriotă allă mes. 

— Komnatriotă noale, amikă însp,...... 
— Amikă, da, ui înk» foarte de anroane, nă= 

mai daka D. Philimonă ns ms va fi aliată. 
Komnatriotă , amikă, nsmele meză nronănyuată 

de dînsslă. — Toate auestea ms fkăr» sx trekă de la 
ksriositate la imuavieny». — Îl& nriviiă ks mai ma- 
re atenpisne, dar nă g»siiă nimik; kare s%mi re= 
keme vre-o săvenire desnre dinsălă; în fine kre- 
zăiă kw este &nă membră allă noligii sekrete din 
llesta, venită anozitamente ka ss m» snioneze, 

—— Snăne'mi Domnsle, îi ziseis, kîndă mi km 
amă avstă onoare a [i amikălă D-tale?
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—— Akăm m'amă înkredinuat; ne denlină ks nă ms kănouti, r»snsnse jsnele. 
— Ajsto'ni amiue nrin vre-o săvenire, sns- ne'mi uellă nspink de snde ewuti, mi &nde ne-amă 

v»zălă nentrs nrima oar» ? 
_— Sănt din Băkarewmti mi nea-mă vozălă foar- 

le desă. - 
— &nde Domnsle ? 
— Devinayi. 
— Kînd e vorba de Bhiuită este alt-ueva, ui 

v> Togă ss m erlagi koui e ns sant uiui ferme- 
kztoră, niui zodiauă. 

— Dar bine amive, se noate ss ini atită de 
lesne ne skolarală Dsmitale?... ne mikslă Gri= 
gorie!., 

— Te ewmli Grigorie ? 
— Bă înssni, den km ms vezi. 
— Ei bine amiue, am fi nătătă ss lokueskă 

într'o kamer kz tine dozv=zeui de ani fr ss te 
kănoskă. — Kîtă de inzltă te-ai Skimbată ! — A- 
tănui nă aveai măstbui nui barbr, crai snă ko-= 
nilă. — Ea snsne'mi km te afli aiui mi de kit 
timuă ? 

— Am nvrzsită mara Romvneasks la 1850 wi 
m'amă statorniuită la snă znkiă allă mes ue lokxe- 
te aiuj, 

— K5 ue te oksnj? 
— K5 komeruislă de mzrfsri koloniale. 
— 5 alle ksvinte, ai Issat kondeizl wi ai ls- 

ală tereziile. | 

— Da, amikslă mes, am nreferată may bine 
komeruislă de kît serviuizlă Gvernslsi, ku ns'mi
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a nizkat s7 fiă slsgs la topi nerozii, mi la moarte 

s» m” îngroane k mily!.,. 

— Ai drentate amiue, ai mare drentate; dară 

ss Ivswmă astea la o narte wi fii bsnă de'mi es- 
nlikz o enigms! 

— Vorbewte mi ssnt gata a'pi satisfaue dorinua. 
— Snănemi ms rogă ue s'aă fzkstă magiari 

din Ilesta ? 

— Ye întrebare este aueasta ? 

— 0 întrebare ka loale înirebvrile. 

— Înss năgină kamă esuentrik»!,, 

— Fie. 

— Daka este ama, afiv k% magiarii ssnt totă 
în Tlesta, wi afars de koloniile germane, de Ro- 
moni, Kroagi mi Sirbi, toair &ngaria e lokzits ns- 
mai de magiari. 

— 0 fi amiue!— Dar că m'am nlimbată nrin 
toatv Ilesia mi Bsda mi n'amă wozstă niui snă 
magiară. 

— Kăriosă!.: 

— Ji amă dori foarte maltă sm vză vre-o 
kiîui-va, koui m'aă înkîntată kăragizl ui eroismal ue 
arsiv lsmei aveast napizne în lsnta de la 1849, 

— Ahkăm te înyelegă! — Kiîte ore ssntă ? 
— lase uri kîle-va minszte, 

— E tokmai timnsl. — Îmbraks-te dar mi vino 
kă mine sv'yi artă ne favoriuii Dsmilale. 

Ilsseiă nsmai de kiîtă xaina ne kornă mi us= 
Ivria în kauă, mi ms nogoriiă îmnresnz ks kom- 
natriotslă mes în stradr, ear de aui ne îndrenta= 
rimă kzire norţă, ne ssirzmă într'o barkz ui în= 
venărzmă a nlăti în sssslă Dansbizlai, 

Dsnz o nlătire de kite-va minste kondsktorslă



— 56 — 

meă strig» kwire matelopi : Magiar Cavehaz, ma- telopii fzkzrs între dînwii snă scmnă de inteligen- 
Ub wi ărmars totă linica ue anăkars; pinărz totă aica linie mai msltă de o jămstate de ore, anoi 
Skimbars direkyiea wi ne Skoase la ăskată în fana 
5nci nvdări de svluii wi anini, 

Loarzmă kalea ue dzuca kztre ventrală nzdz= Tei. — Trekărsmă arin maj mslte ki semnate ku flori, mi ajsnsersmă în faga nei deliuoase gredini, 
He a kvriea noaris sta skrisă k litere noleite : »Magiar Cavehaz.« 

CAPITOLULU IX. 

Căvesda-Janos Horvat-Szeceny, saă Musica 
şi Danţulă magiar. 

Intraremă învsniră fors nlata uri înaintînd nrin 
aleele de miryi mi oleandri, ajsnsersmă în uentrelă 
grbdinei. — Aui se alimbai op măluime de byr- 
bani mi femei. — Ilriviiz ka atengisne fisionomiele 
adestoră oameni mi vvzsiă k» difereaă măltă de uelle germane: Magiarslă în generală, are statsrz de mizlokă, kornslă ssă se komnsne mai maăltă din 
msski mi oase, kanslă magiarslsi e notrivită, okiy 
loră sne-ori negri alte-ori verzi 1ui armaţi de ni- 
te snrînuene arksite, msstvyile snse ks kosmetikă
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mi săuite în săsă, di auestoră disuendengi ai Hsni- 
loră aerslă bravsrei mi allă eroismaălzi, 

Femeile magiare, a mi elle în iressrile loră 
vele frgmoase snă ue militară, sn ns mtiă ue, ka- 
re insnirs resneklă wi admiragisne, 

Kînd ămbls, namii lor wi inerea kornslzi 
ssnt alit de mvrene, în kiîtă numai din aueasia ară 
nztea uine-va s» disting» ne magiari din toate no- 
noarele ue lokseskă în Imneriălă Asstriakă, 4 

— Ye ziui? [sm îi nare asenuli lokăitor & 
oramălsi Ilesta, m» întreb» amikală meă. 4 

— De minsne! — Auestiea săntă ades % 
ragi magiari, s&nlă ueea ue amntentamă S3 vo 
în &ngaria, 

— S» mergemă înainte ka se mai vezi ui altă 
ueva, 

Înaintarsm$ în rondslă grbdinei mi ajsnservmă 
la snă navilionă de arkitektars elvegians, intrarzm 
înzăniră mi be anezarumă la 0 mass; ne îndren= 
larvmă nrivirea îmarejsră mi vzărvmă o măluime 
de mese ornate kă diferite mînkuri tevi, wi batilii 
nline ks vină de Tokai mi Adlerberg. — Îmarejs= 
rălă auestoră mese medeaj o mslgime de magiari 
de amindozs seksele mi din toate Klasele souietr= 
Wii. — Baii minkas, algii sorbeas din dăluele nek- 
tar allă natrii loră; car aluii konversaă, Kaiv sr 
morisrisimă ko konversagisnea maâgiar» nă seams- 
ns de lokă ks vea german»; kvui daka aueuti din 
ărm's se msluămeskă a'ui bea rakislă sax naxarslă 
lors de bere, a'wmi fsma nina loră wi a Skimba mi- 
nisterălă mi nolitika imnerizlăi de o ssts de ori ne 
ors, îvrs a ss irila kiîţ de năpin mi fir a Isa ss se 
a573 de kit sn „lat“ saă „Nain,“ vei din tiis, într'o 
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diskzuisne de uea mai mik» imnortangs, sănt în stare 
s» snargs mesele ks nămnii, wi sx fak»-a se aszi 
delle mai teribile injării, de kare limba magiars are 
o mare kantitate. — Dar de wi konversaninea a- 
vestsi nonolă este sgomutoasz nreksm arvlarrmă, 
are îns mi ea esuennisnele salle. 

Ns ireks maltă, mi s» aszi resănelsl mai mel- 
toră instrămente măzikale. — Arsnkais nrivirea în 
nartea din kare venea ssnetslă mi vozziă o Şrănz 
de artisti de diferite insirsmente, ci formars &nă 
nirată înlokmai ka bandele militare, anoi la sem- 
nalsl; dată de nrimel violin îuuenărs a ssua over= 
tara della „,Gulielm-Tell!“ de Rossini. 

Asksltais kă mare atenuisne uelebrălă solo de 
violonuelă, uri kat» s7 atestă kr "mi-a fokstă ma- 
re imnresisne. — Ye întonare! Ye nreaisizne de 
limns! Kis de bine observa auei artisti nzan- 
mele de elekiă alie masei. — Negrewmită, ziseiă, 
asta e orhesiră de la Teatrălă Nagională din Ilesta, 
nă uvale fi alt-felă. — Dar kit de mare f5 ssrnriza 
mea, kind aflaiă de la kondsktorzlă meă kn auelă 
kornă mssikală, ns era de kit o adsnntsr» de ni- 
gani sngăremti, ksnoskstr în Ilesta ssbt numele de 
„Banda Isi Kelcskemelti- Lajos. 

Kit nins overisra, toni asistanyii observarz o 
solemn» tzuere, ear dsnv finilzlă ci sr aszi 0 stri- 
gare 5nanims: „etcskemeti-bace Jatzon egy csăr- 
dis.“ La aueste frase, piganii înkărz n komalimenţ 
kare m» inkredingv mi mai msltă kw ssntă uigani, 
eară dens aueea inuensr» a ssna eroika arie.(1) 

  

(5)  Magiarii obiunzeskă a nsmi Yeardauă, mai toate 
ariile lvră. D'asi vine kz sant Yeardame ne topi timanii mi 
modarile mssikale. — nele aă misisnea a servi danpslă; ear
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Abia se aszirs nrimele akordari alle tarantelei 
magiare imi toats adsnarea se elektrizp, — Brbani, 
femei, jsni, nîns kiar mi konii, învenărs mai întiiă 
a fave sn felă de 'eseruiyit nreliminară, anoi st a- 
rănkars ka tiorii în arena jokslsi. 

Amă vvzală baletă snaniolă, franueză, italiană 
mi germană, dar ns are niui o asemvnare kă uellă 
magiară, 

Veardamslă este snă jokă kare elektriseazs, 
esalleazz, kare omcarz kiar. — Ellă ss komnsne 
din doă» desuvruiri, &na gimnastike mi uea-l-alts 
alletik», 

Mssika de la nrima narte fiind shkris ne snt 
movimenlă înuetă (andante) donustori fakă diferite 
nose gimnastiue nline de maestate mi grapie. În 
nariea a dosa înss fapa lkrăriloră se skimb k3 
totală. — Masika ia sn movimentă inte nreuinilată 
(allegro preccipitato) dsngstorii se înfăriazs, fana 
loră ia ănă asnekiă teribilă, okii li se smule de 
singe, mimkarea devine konvslsivs; în fine baletelă 
se skimb într'sn stabată infernalg. — Ani vezi ne 
adevoratslă Hang ama nrekzm îl& deskrie Amian 
Marcelin.(2) 
A 

altele a distra ărekia mi a faue ss vibreze diferite nasisni se 
se agită în inima magiarslsi, 

() Amian Maraelin vorbindă desnre abitsdinele Hsniloră 
zise: „Atît sînt de diformi kz, n&mai nrin fakăltatea de a vorbi 
»diferz de bestii, ne dat ue koxii ajsngă la etatea de ontă 
„ani, nsrinigii loră le nîrlemte faua ks fierzlă arsă, ka ss ng 
„le kreasks barba. Îmbrzkwmintea lor se komnsne din niei 
„de animale selbatiue, mi neirekă mui toats viana kuri. În 
„resbele, se arsnkz ks sea mai mare ferie în kontra ine- 
„misiloră, ear ataksrile lor înaenă maj totă d'asna rin ăr= 
sslete teribile, 

Cantu Ist. niv.



— 60 — 

Aveasis sneuie de danuă dsrz mai maltă de 
trei-zeui minate, în kare vvzsit o msluime de fi- 
gri foarte sărnrinztoare, dar de o datz, mi ka 
din efektă magikă, toni denustorii înuetarz mi rz- 
mase nzmai &nălă kare dsnv regalz, kwla s» ese- 
kăteze finalslă danuslsi. 

Avuestă uelebră dongztoră, dan» ue esekstr mai 
mălte figsri foarte frsmoase wi nline de kztezare, 
învenă a jska ue vine ks o izpeals mi grayie ne- 
deskrintibile, finalmente mssika învetz, wi danuăl se 
Sfirwi în strigarea mslyimei: Eljen Horvat Szeceny. 

Dar daka dangal magiară diferz atit de maltă 
de uellă esroneană; mezika îmi are mi ca snă 
Xarakteră ks totală nartikolară, ue ss distinge din 
ori-kare alts mssiks nrin străktara fraseloră, nrin 
gamele ci uelle semi-magiore, dar mâi maltă nrin 
kadenyele ei, — Weea ue esuite mai maltă kărio- 
sitatea, mi d» mai mare nrubz desnre karakte- 
rălă vuellă ficrosă wi indomabilă allă magiarslsi, 
este nreveniele sa regălile ue observe komno- 
zitorii loră de mszik» în komnonimentele lors. 
Toats lsmea ksnoaute ks măzika în generală(1) 
are do» modsri: 5nălă magiore mi uelă-altă minore. 
Modslă magiore ss întrebăingeazs în komnosinis- 
nile mssikale, a ksrora tendinuz este a demtenta 
în inima omsălsi sentimente de bskzrie, de glorie 
wi maestate; ear modslă minore nentrg uelle ue ax 
de pinis a deskri dsrerea, săferinua wi disnera- 

rea. — Ei bine, am aszită o măiuime de melodii 
magiare skrise ne mudălă minore, dar kare nrin 

  

() Ilrin ziserea în generală, înmelegemă Mesika ezro- 
neant, ki uea orientali are mai mslte modari kă totăl di- 
ferente de elle ăsate în sea Esroneaus.
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konstrăkpisnea lor wi ideile belikoase din kare eraă 

komnsse, în lokă sz insnire tristeur, fvueaă ne ma- 

giară ss danpe ka ănă lsrbată. 

Doreamă nrea maăltă sr află, kare săntă ideile 

nolitiue mi sneranpele de renamtere alle nonolălsi 

mapiară, 

Lăkrslă nă ară fi fostă ks nenztinuwb; dar kzta 

S» k&noskă limba magiarz saă franuesz; kzui adevr- 
ranii natrioni magiari nă s servv în konversanie de 

kiîtă k5 aueste dos» limbi. 

Este însz ăn nroverbă romrneskă kare ziue: 

„kînd vrea Dsmnezeă ks omsălă, vină mi kiîinii ks 
koiaui în koade, — Ilroverbslă auesta se îmnlini 

wi la mine în toat» estenuisnea lat; kwui abia ue 

komsnikaiă kondskstorălsi meă dorinna de a ks- 

noamte sentimentele natriotive alle napisnei magia- 
re, ui eats veni 5n magiar tînvră ui ls» lokă la 

masa noastrv, anci den ue ne salsir mi vorbi nx- 

pină k& amikălă meă, se întoarse kwire mine ui 

lsîndă snaeră zimbitoră îmi zise: 

— Domnsăl este romtn? 

— Da, Domnsl mei, romn ? 

— Din Transilvania ori din yarr?(1) 

—- Din Romznia de dinkoa de Milkovă, Dom- 
nălă meă,. 

— Nsmele Dsmneavoastrs Domnsle? 

— Nikolae Philimon. — Aksm fii bani de'mi 

snănegi ne all Domnii-voastre, 

— ks uca mai mare nlvuere. — Ms nameskă: 

Kâvesdi Jancs, mi sînt nskstă în Transilvania. 

()  Transilvanenii kind vorbesk desnre Ilrinuinatele Ro- 
mwne, le nsmeskă ]larz,
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— Isbeskă foarte msltă Nagiznea magiars, wi amă dori s7 o vzză mare ui ferigitz. 
„ — Totă asemenea sentimente am wi eă nentră natria dsmitale, 

— Mina Dsmitale, isbite Kovesdi, voiă ss string mîna &nzi bravă wi leal magiar, 
— Îi mălgămeskă din inims, dar mîna n Nouiă s»'pi-o dag, 
— De ue Domnsle? — Ms krezi oare nedemnă de aneasia, onoare? 
— N5, fratele meă, zise jsnele magiară oftind, dar ns amă mini, — Dreanta am nerdto în teribila bstolie dats de generalslă Dembinski ueloră imneriali la Veise-kirehe, ear trei degele de la mîna stîng, la lsarea oramslză [lesta de generealgl Gârgoy. Amă fi dorită s» nicrză kiar viaua, dar asts feriuire nă o nătăiă avea; ki aueia ue lsars libertatea napiu- nei magiare, îmi Isars viaya, nzmai ka s% moră de o mie de ori ne or», nrivind sdrobirea ui mili- rea franilor mei, 

— 0 szrătare dragslă meă Kovesdi-Janos. 
— IK& toats bskeria amiue. 
Atinsei bszele melle de bzele uelle înfokate ale magiaralsi, mi îl strînseiă în brage. — Emo- niznea Isi f(x atită de mare k7 îi adsse lakrzmile 

în oki, 

— T5 nlingi amiue, îi ziseiă. 
— lingă kwderea natriei melle. = Illings, neniră k» în slarea în kare ms afis, nă nouă sg fakă altă veva mai bsnă nentrs para mea. 
— Înueteazr amive. — Dsmnezeslă nonolilor nă va săferi Sb niar» O napisne alit de bravv. — Vine
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tie daka în dekretele nrovedingii ns va fi skris 
msrirea Gugarii. 

— Ama este, dar okazinea uca mai favorabil 
S'a nerdst nentrs noi. 

—Niui de kăm amikălă mes. — Okazisni ka a- 
uestea se voră nrezenia de mai mslle oră; nămai 
komnatrioui Domitale sm mtie a se folosi de dinsele. 

— Dar ue mai notă faue magiari în starea lor 
de asiszi? 

— Ei notă sv fak foarte malt. 
— Esnlikw-te, 
— Tirania sekolslzi în kare trzimă, ori kwt de 

asnrb „ui ieszitikz ară fi; nă rzdikv nonoliloră miz= 
loavele de desvoliare moral, mi materials. — Sii- 
pivs a muri bogzuiile nurii, nrin desvoltarea agri- 
kăltarei, wi a indăstriei nayionale, — Întindepi kîţ 
se va nălea mai msllă mizloauele de edskanisne.— 
Moralisaui nonolzlă, fauegi-lă ss ksnoasks salendi- 
dslă trekată allă &ngariei. — Învrgagi-lă ss isbea- 
sk» mi sz resnekteze ne toate uele-l-alte nani ni; 
wi atsnsi, în adevsră, so voră sdrobi langarile na- 
trii Domnii voastre. Reskslarea de la 48 a ossilă 
ne magiari foarte năjină nregstigi neniră libertate, 

— Din kare nsnktă de vedere, 
— Din mai mslte, — Magiarii ka nonolă ks 

minte, kînd năsers mina ne arme ka sui dobin= 
deasks indinendinya, kvia s» se gindeask mai în- 
tiiă, ks Ongaria este lokzilv de mai mslte nonoare, 
toale ks tradipisnile, ks liraba wi asnirapisnile loră. 
Ka ss ăneasks ue aveste monoare la ideea uea ma= 
re a libertvyii, kwta sv le nromiys ueva maj 
msit de kît aueea ue le da Îmnivratălă. — Era ne- 
uesariă s surubeask» ntivilegile, sr desfiingeze
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iobsgiea (lobages)(1), ss nroklame drentsri mi da- 
torii nenirs topi, libertate de religie mi de kon- 
iliinys, mi drentălă de essistengt nagionalz. — 
Nsmai ast-fels ar fi nătată, ss se libereze &ngaria, 
mi sv redobîndeaskx gloria ei nerdats. — Dar i- 
nemiuii magiariloră eraă mălgi mi nătinui, ei fp- 
ueaă naile în diets(2), nrezidas în konsilie, aveaă 
katedre în akademie wi nostsri eminente în kler. 
Ei dars insnirars magiariloră fatala idee a ma- 
giarizvrii, mi îi îndemn a 0 nsne în lskrare. 
Ye rezălts din asia? — Nimikă mai măltă de 
kit, k5 romsnii wi slavii îmnresn» ks TI Onslauis- 
nele germane, s5 vidikars în kontra magiariloră 
mi a magiarismălăi, fkărz kass% komans kă Kai 
serălă, kombztsrz kă armele wi kă kăvîntală noli- 
tika uea egoist mi barbarz a mefilor mimkzri mae 
giare; mi ast-felă. revolzpia nerzîndă simnaţiil- 
nonsliloră, nerdă ne alle Ezronei ofiuiale, nerdz to- 
tslă; mi va treue mslt timnă nîn ue asrora liber- 
ivpii va săride din nos auestei nagisni de eroi, 

Fie ka aveasts nenorouire ss serve de esemulă 
nosteritepii. — Falk VYerslg ka magnauii nayiznei 
magiare s înyeleagz o dalt ks libertatea, dren- 
tsrile mi datoriile, kînd nă snt nentrs toni, devin 
kimere saă vorbe secui, mi ns adskă de kilă răinv 
mi nerire, 

Ssntă romenă, izbite Kovresdy, nalria mea, de 
ulii se aflv ssb kondiuisni nolitiue mai bsne de kită 
alle porii dămitale, înss ssferinpele ei snt mai lotă 
avelea. — Ii la noi, ka wi în natria dsmilale, n 

  

(1) lobrgiea saă kKlaka s'a întrodasă în Îngaria ne tim- 
nlă regelsi Arnad. 

(0) Ssblă nsmele dietz înpelegemă Kamera magiarz,
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sănt streinii kare ne nregstemute răina, ui ssntemă 
noi. — Ssntă o narte de magnayi nervertini, vani- 
toi, ambigiomi mi korănui, — Oameni ue'mi vind 
natria uri koniwtiinga ne nrepălă nei dekoragii ue 
de mslte ori ns valsteazs niui trei krvinari. — Ssnt 
gsvernele anti-natriotiue kare săgă singele ns 
nonolă martiră, kare îllă ine în ignorangs mi în 
miserie!.... Ssntă uertile intestine mi sfimierea 
nariiteloră ue naraliseazz nrogresslă materială ui 
morală, 

Agrikăltăra mi komeruislă, sta în amorgire 
din linsa kziloră de komsnikanie; artele wi intiin- 
ele linseskă kz totălă, din kassa năginei înkra- 
geri, mi linsa totalz a stabilimenteloră nevesarii. 
E tristă mi foarte dsrerosă nentră 3nă natriotă a 
deskoneri altora ranele singerinde alle natriei salle; 
dar noi săntem fragi de nenorouire, ui fratele kate 
s5 deskonere fratelzi s$ dsrerile ue'i sfimie inima. 

— AI drentate, fratele meă, zise magiarslă - kă 
0 voue nlins de agitanisne, a 

— Toate ss fie nrekum Ziui, dar n am are-. 
tenpiznea aueasta. — Totă ue amă zisă este sn eko 
allă săferingei nonorslsi din kare fakă narte, este 
esnresisnea dereriloră : ue anas» ne fragii mei; ks 
toate avestea ns disueră, Dumnezeslă nonoliloră e 
mare, ellă vede ssferinpele noasire; vouea velloră 
asănrigi de tiranie, mi sdrobini de lannzlă sklaviei 
va ajsnge o dats nîns la uellă nrea înaltă, wi a-= iznui voră înueta ssferingele noastre. 

EEE
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CAPITOLULU ă. 

Cina şi toastele. 

ămbletslă ue  fokasemă nrin delivioasa grzdi- 
n%, mi linga konversagizne ninăt» ks jsnele ma- 
giară, îmi adzse &n mare anetită de minkare. — Ko- 

„măânikaiă aueasta amiuiloră mei, wi îi invitaiă s% 
guste îmnresnr ks mine. — Ei se kam îmnotrivir's, 
dar dsns aueste skzze de noliteus, nriimirs nro- 
nănerea mea. 

— Askaliv amiue, ziseiă jsneli magiară, au 
dori ka vina noastr ss fie komnss» nămai din mîn= 
koră mi bzătări kărată magiare. 

— Vei fi servită de minsne, resnsnse jsnele 
ambiuionată nenirs nreferenga ve damă ksiniei mi 
nivnigei nayisnei salle, mi nămai de kiîtă kems ne. 
sn servitoră wi vorbi ks dinsăl vre-o yinui minste, 
auoi se adress kstre mine zikînds-mi:. O s» te 
fakă sv gusti din adevvrata bskwiwrie magiarr, ulj 
în ărms 0 ss te rogă ss'mi snsi fvrv komnlimente 
daka te-a mslgămită. 

— Kit desnre asta fii sigară, ziseiă magiară= 
li, nă ssntă de lokă adslatoră. 

Dans aveasta învenărsmă a konversa desnre 
limba wi literatăra magiars. — Limba noastr zise 
magiarslă, de mi este asnrs mi foarte năyină uoe- 
tik, kă toate astea literalsra noastr nămsre Yre-0 
kîni-va bzrbayi foarte însemnagi în litere: — A- 
uemuliea săntă: Zelleci, Szabd mi Contele Mico, kîte 
trei bsni istoriui, — Petol, Lisznyai, 'Tomba wi
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Naday, noeni liriui. — Czaco, noelă dramatikă. — 
Barandy, ikonomistă mi Nagy, noetă satirikă. 

Avemă &n mare renertoriă de tragedii, drame 

uli komedii, toate ne teme napionale mi kă skonă de 
a korekta morala souietsyi mi de a nă Ivsa s» se. 

sting în nenislă magiarălsi fokslă uellă sakrs allă 
natriotismslzi. | 

Avemă &nă konservatoriă de mssikv, de snde 

esă artisti de toate sneuialiisyile mssikale. — Din 

avest stabiliment aă emită nrimadonele: Mara, Ho- 
dosy mi baritonălă Bock, kare nrin rarele loră ta- 
lente ilăstreazz nsmele magiar. 

Avemă artiwti dramatiui demni de a se ssi ne 

ori ue suenv a Esronei, mi neniră toate auestea 

săntemă datori liberalitouii mi natronagizlzi klase- 
loră avale saă mai bine adevvragilor natriopi ma- 

giari, | 

— Aflz dară amiue, îi zisei, ks o napisne în 
kare se grsesk asemenea ksalitsui, n5 va neri niui 

o dai. — La noi lIskrerile mergă ks totălă din 
kontr:. — Avemă mi noi snă Tears Nagională 
dar ellă este Izsats ks totsl la voea întimnlvrii, — 

Linsemie skoala neuesarie nentrs formarea arlisți- 

loră, linseskă artistii, linsemte totală. 
” Renertorislă nostrs se komnăne din . drame te- 
ribile, vodevile fantasmagoriue, komedii wi farse 

nline de imoralitate; toate auestea lensdolări alle 
Teatrelor franpozemti freksentate de mitokanii Ila= 
risăli. — Ear kînd vină niesele de nans rom'vnb, 
kai» ss invoui asistenpa năterii divine, kmui ai ss 
vezi lăkrări teribile mi monstrăoase. — Aj s vezi 
isbite amiue, drame ka „Stroe bans Kraiovi,* kare 
în linsw de 0 peswtărs bsns a intrigei, în lokă de



veritatea mi imatabilitatea karaktereloră istoriue, în 
lok de estetik», te fave ss vezi ne eroslă dramei trans- 
nortată ks doăs-zeui de sekoli în zrms, rztvuindă 
nrin grotele Greviei antiue wi konversindă ks toate 
rentilele Ismei fantasmagoriue, înuenîndă de la uej 
mai teribili balasri wi ajsngîndă nîn» la bsfnigele 
uelle kz okii de venae; vi tipi nentr ue s fakă 
toate aveste anakronisme ? Nsmai nentră k» asto= 
răl a voită ss ne arate ks ksnoamte mitologiea. — N5 e numai alită; ai ss vezi nieşe în kare lilxa- 
rii de dramari trekă de oameni onesti wi de uei 
mai nerfekyi gentlemani, — Aj s3 vezi în fine ne 
Mixais Bravlă nrofanată ui omorîtă moralisemte, 
5 o lametate de o mie de oră mai mare de kit a 
Sskăislsi Basta. — Iats ue este Teatrslă Nagională 
de la noi. , 

— Dar bine, komnatrionii Dsmitale kz kare 
amă konversată din întîmalare, 'mi aă snssă ka a- 
veui &n& Teatră de minsne. 

— Te kreză amiue; dar afl» ks auele nersoa- 
ne kare ne la Dsmneavoastr trekă de Ilrinpi ui 
Baroni, ear kînd ss'ntork înanoi în pars ne amepeumte 
kanslă k vorbe grase, ks a& konversat kg Regi a 
nrînzilă la mesele nrinyiloră, ui a avută amante 
ne uelle mai nobile femei dune snde aă kolstorită; 
auelle nersoane, o mai venetă, v'aă amvgită; ex îns 
kare kzlvtoreskă ks nsmele din boteză, vr snsiă 
adevrslă. 

i 
— No ms îndocsk& desnre aucasia, dar bine 

găvernălă mi adevvranii romeni kămă notă s% să= 
fere snă alită de mare sakrilegiă dramatikă ? 

— Gsvernslă nrin o săbvengie meskin ue dr 
ne toiă anslă, krezindu-se liberă de ori-ue TeS+
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nonsabilitate, lasz ne antrenrenoră a sneksla Tea= 
irălă dane yoinga mi dsne km îlă îndeamns inte= 
resele salle, | 

— Foarte rs5. — Teatrsl ka mi  biserika, are o 
misisne fcarte ssblimr de îmnlinită, mi ka s» kon= 
TSn5nzb k5 demnitate înaltei salle kemri, ellă 
kat sr fie nssă szblă îngrijirea snoră nersoane kă 
kănomtinue sneviale în arta dramatik, mi săbt ime= 
diatslă kontrolă allg guvernalsi, — Nsmai găver- 
nălă noate ss înfiingeze skoalele ncuesare nentră 
formarea artistiloră. — Ellg wi nsmai ellă, noate 
s» rbdiue teatrală din sarea denlorabils în kare se 
aflz, înksragindă ne artisti wi ne literanii drama- 
ţivi arin nremiă mi rekomnense. — n antrenrenoră, 
fie sireină, fie romsnă mi din ori ue Klasz a sodie= 
touil, nă va fi de kită snă negăystoră, — Ka ne- 
găuslor, ellă va kwsta kz ori-ue nenă, sb'ui rea- 
liseze snă natrimoniă din kare ss moato îrzi; ui 
n5i va nvsa nimikă, daka Teatrslă înainteazs saă 
merge sure rsin», , : 

— Ai drentate Amiue. 
— Dar bine năblikălă ns reklams ? 
— Usblikălă teatrălsi nostrs s'a denrinsă kă 

renresentagii monstrsoase, mi asta Pa fkal sp ni ar- 
zb găstăl vellă bsnă. — La noi ka mi în alte n»rul, 
nsblikslă este întokmai ka znă konilă fir kăno= 
mtinge ue vine la skoal» sx se instrăcasks. —- 
IKoni!slă ns e datoră, wi ns noate ss arate nre- 
ventorzlsi ssă ksm si fak edskanisnea, este dar 
de komnetenga gsvernălzi mi a uelloră însvruinagi 
kz trebile teairzisi, ka s» onreasks de a se re=
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lresenta niese fzrs skonă morală, triviale wi ostile 
bsneloră moravari.(1) 

„ Literatăra la noi, merge înanoi ka rakslă, = 
J. Eliade, korifesl literatărei Romzne, kare ne-a for- 
mată limba, ne-a dată o mălyime de skrieri origina- 
le, nline de geniă, arts mi bsng gssiă; Omslă a- 
aela kare a îmbogzpită nwskînda noastr literatars 
kă o msluime de iradăkgisni din uei mai eminenyi 
astori ai nagisniloră uivilisate, astvzi rstvuewmte din 
nars în ars, linsită kiară de xrana sa mi a ko= 
niiloră si. 

Dimitrie Bolintinânu, dsluele bardă all; Ro- 
mnici, n se băkzrs de o soaris mai bsns. 

Constantin, Aristia, uelebrală nosirs „ellenistă, 
kare investi în limba romzns ne Omer, narte din 
Ilstarkă mi Alfieri; dsne ue ssferi mai mălt timaă 
asnrimea strbuiei, abia aksm de karîndă fs nsmită 
bibliotekară !. .. - 

Mai sant mi algi bzrbagi kare a% ksltivată li- 
terile k săkuesă, dar găvernal în lokă ss formeze 
din ei snă komitetă literariă mi ss înkorajeze în 
snlendida kariers a literiloră, fskă dintinmii are- 
zidenyi : de tribsnale mi altele, mi ast-felă, banală 
mes amikă, borbayii aveia kare ar fi nstată ss dea 
literatarei noasire sn; mare avintă kwire nro- 
gresă,. asivzi ei îmi nerdă timnslă în nimte .oks= 
nagisni kanpelariue, ne kare uellă mai neînyn= 
mată amnloială, ară nztea s» le îndenlineask, ks 
demnitate. 

Konversamiznea noastr se ouri avi. — Kassa 

    

(9) Sa nă slim kr aueastr kwlstorie s'a skrisă în 
anslă 1858. n.
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fă venirea servitorălsi uri jvestea ue ne dete ellg 
ks bskatele săntă gala, mi ammteants ordinală nostră 
ka ss le adsk» mi ss le nsns ne mass, 

— E datoria dsmilate, amiue, zisei janelsi ma- 
giară, ka ss ordoni ss se fak toate dsne regăls: 

— Negremită, mi kă atît mai maltă ks vamă 
nromisă o uiny kărată magiare. . 

— Asta e adevvrat, mi afls k5 piă foarte ms 
la nromisisnea demilale,. 

4 

— Nă te teme, vei [i servită dsne dorinus. 
Wsne aveasta skimb ks servitorsl vre-o kite- 

va frase din eroika loră limbs komazs% din elle- 
„mente tibetano-tsrko-slave, -. 

Servslă disnrră nentrs ănă momentă, auoi se: 
întoarse pinîndă într'o mîn o tav» kă mai malte 
Haxare, ear în qea-alty o bstilie îmbrokaty în na- 
năr5, — Tesik, zise ellă, mi de 'odats ks vorba 
ne dele de fie-kare kite znă maxart din vestitală 
Takiă nagională nsmită: „Gabuna Palinka.& 

Gssiaiă nsuină dintr'însălă mi simpiiă ks era 
oarle tare mi nlină de gsstă. 
"Me kind beamă din uelebrală rakiă, 5nă altă 

servitoră năse ne mass o farfărie ks varz» akrb 
teaiz foarte fină, wi fiaris ks karne de rîmotoră 
mi de vakv dsne obiueislă magiară. — Gostaiă din- 

-tPînsa mimi nlskă foarte msltă, kzui ave tokmai 
găsislă ue are varza gslits de bekvlarii romsni. 

Aneasts mare afinitate! ue g»siiă între gsstalg 
magiar wi romnă, îmi auîuz ksriositate de a urti 
daka magiarii at. imitată ne romsni, sat asenuti din 
ărm5 ne uei d'intiiă. — Întrebaiă ne amikală me 
de knoamte kronologia gastronomik» a natriei sa= 
le, sas uellă nzuină nămele feriuitalsi băkwtară
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kare a inventat auellă fel& de bkate; ue gidelz ue- 
rălă gsrei mi fortifikz stomakală, — Ellg îmi res- 
nnse, ks de mi nă ss simte tokmai forte în lite= 
ralăra boksivreasks, ksnomtea îns ks varza kă 
karne, gslit în modălă auella, este snslă din fe- 
lsrile de bskate ks kare Regele &ngariei Geisa II, 
osnzi» ne kardinalii trimimi de Ilana Alessandr II, 
la anslă 1141, nentră înkcerea snsi konkordată, 

“Done aveasta ne adsse tokanz, komnăs» din 
karne de vakz foarte grass wi gwtit ks nstren- 
jelă, ueanz wi ardeis..— Minkarvm& mi din avestă 
felă de bskate kă mai mare anetit de kită din sellă 
dintii, - 

Veni dans aueasta mi rindală buateriloră, — 
S7 adsks vinări magiare Strigaiă k snă entesiasm 
mi 0 esaltare desnre kare n'amă nztea s daă so- 
koteals. 

— Nimai de kită, isbite amive, resusnse ăn- 
gsrslă, mi fokă snă semnă de înyelegere servito- 
rălsi, karele nsmai într'o Klins adase mai mălle 
batilii ks vină de 'Tokaiă wi Ablerberg, 

— S$7 înkinsmă dars, 
— Sr înkinsmă, rssninse magiarslă, 
— Din kare s» înuenemă mai întiiă, din vellă romă saă din uellă galbeng? 
-— Tokaiă roms, Magiarslă în sklavie kai, s» 

bea nsmai vină romă, 
— De ue isbite Janos? | 
— Ka s albr în vedere tolă Wasna toren- 

tele de sînge ue aă vsrsat nauisnea magiars, nen- 
tră redobîndirea libertoyii salle, 

— Fie dn» voea dsmitale. 
&malsr»m ksnele k3 vină romă de Tokaiă, ear
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magiarslă se ridikz ne niuoare wi înzlgîndă naxa- 
rălă în aeră zise: 

„Înkină auestă toastă, nentrs snirea. tătălor ro- 
„mniloră, nentră redobindirea drenteriloră wi a 
plibertegii lor ui nentrs nrosneritatea materials mi 
pmorals a auestei nobile namisni. Fie ka Dsmne- 
„Zezl nonoliloră ss a5z5 vouea mea.“ Dans aueca 
linirimă ksnele de bsze, mi Ivsarvmă ss alzniue 
ne gitările noastre velebrală liksidă de ksloarea 
rsbinălăi, strigîndă din toats forga nlvmiînilor: Eljen 
a Magiar eljen a Olahok. 

Resmaulsrsmă ksnele wi skălindsmv în ssă 
ziseiă : „Ridikă aueastz ksnz mi sreză Hengariei 
pănă viitoră brilantă mi feriuită, — Ridikă kana a- 
mueasta în senviatea adevwvrauiloră natriogi magiari 
pui a tătsloră auelora ue se oksnă de feriuirea 
pfrămoasei mi eroiuei nagisni magiare, beaă avestă 
nultkstă vină în memoriea eroiloră kszsui nentră 
pSakra kasss a liberteyii Hsngariei.— Pie ka akuen. 
ptele vouei mele ss ajsne» la Dsmnezeslă nonoli- 
ploră, mi sz-i întoarks nrivirele asănra auestai bravă 
„Nonolă.& 

Aueasis frămoasz mi deliuoasz vin s» înkee 
kz o frintărs de rags ks sosă de, vină ui ardeiă, mi 
ks frskte de mai mslte felri. 

Noantea fiindă înaintats, nlwtiromă kostslă a- 
vesiei uine natriotiue, mi ne lzarsmă rsmasă bsnă 
de la lokantieră mi de la grwdina uea deliyoasn.— 
Traversarsmă narkălă mi ajsnser»mă la marginea 
Dansbislsi. . 

| Baielzlă nostră sta legată de o saluie, ear ba- 
telarii konvinmi ks lsmea e înmelztoare mi foarte 
amsgitoare, s% dssesery uni ei într'o kirusms, ka 

10
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s5 înneue în vină gîndsrile uelle întristrtoare. — 
Dar abia ue azirs argentina mi tnstoarea voue a 
Isi Kovesdy Janos, venirz mai izte de kit vîntală, 
deslegar» batelzl, intrars într'însălă ui nzindă mii 
nile ne rame ziserv : Tesik Baratom, 

Intraiă în Isntre îmuresnz kă magiarălă mi k 
amikăl Grigorie, uellg kare fs kausa ferisirei melle 
din seara aveea. Dar ne kînd batelzlă verka sr 
se densrieze de la permă, se arztarz înaintea noa- 
Sir» trei individe învelite în mantele negre wi în - 
kană kă nslzrii ks nene: alla Kosut, 

— Vine e akolo? strig Kovesdy Janos kă vo= 
vea Isi uea isnvţoare, 

— Ssntemă noi, Domnale Kovesdy. o 
— Vine săntepi voi? | 
— Ye ns ne mai ksnoawmteui ? — Ssntemă 

Nagy-Sandor, Teleey-Istvan mi Giurey Betleem. 
— Dar bine ue kzstagi ayi ne timnălă auesta 

.vagabonziloră ? 
— V5 amteutamă ne Domniea-voastrs, ka s 

"ne dăuegi în Isntre nîns la [lesta. 
Kovesdy Janos se întoarse kmtre mine mi m» 

“întrebe daka konsimyă a. nriimi în batelă ne uei 
trei magiari,. 

— Zi-le ss vie, îi resnsnseiă. — În momentele 
avestea isbite Kovesdy, ssntă alît de maltă enissiată 
nentră magiari, ks daka ară fi kă nătinys, awă nne 

-toals Hsngariea în batellă meă. 
—— De o kam dats ss nnem nămai ne aveti 

trei vagabonzi, ei ssntă măzikangi wi voră nloţi 
navlală loră nrin ueva kînteue frămoase, 

—- De minsne. — Zi-le s intre, 
Vei trei magiari intrars mi se amezar» în nar=
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tea estrems a batelzlsi; — Era mezslă nonuii, ra- 
zele velle nalide alle Isnei, fzuea din zndele în- 
kregite alle- Dansbislsi o mare de brilante. Totslă 
iuea, nămai amanta rozeloră, Ivsa kite o datz s5 
se aszs akuentele ei. uelle dal. — Delisivasr era 
în adevvr avea noante. 

Mateloyii ss năser» la rame, ui în mai nspină 
de sinvi minăte dăsers baielălă în mizlokălă Da- 
năbislăi, ear dsns aseea sar; direkyiznea kzire 
orausl Ilesta. — În timnzl auesta, vei irei jsni mă- 
sikanui, elektrisayi de noesiea auei serate, înue- 
nărs a s&na mai mălte arii din onerile uelle mai 
frămoase. 

— VYeva magiar, ueva arii eroiue magiare, zi- 
seiă li Janos, 

— 'Tokmai la asta m» gindeamă, rosnnse elă. 
— Grbemte amiue, — zi-le ss kînte sn uear- 

damă de jale, ueva melankolikă, ueva kare 'sz de- 
tente sentimentslă de amoră de natrie, wi de res- 
bsnare!. 

— Asta seamsnr o esaltare, amiue Philimon. 
— Fie ue vei voi, eă isbeskă masika magia- 

T3, kbyi ea, ka mi uea italian, kanoauute foarte bine 
kalea ue due la inimr, ui seamnr nrea măliă kă 
adevwrala măsik romrns. 

Jănele magiară îmi strînse mîna wi se dzse 
ling komnatriopii szi ka sv le komsnire uere- 
rea mea. 

Ns treks msliă mi aszsli mei fs lovită de o 
melodie frsmoass. — Întrebaiă re amiksiă meg des= 
nre nămele auelei melodii; ellă îmi resnsnse k5 
este kîntekslă banditli „Rosa Sandor“ kare av 
vestităl ksrajă, a da Hangarici o nrobz desare ue-
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lebrele tilxvrii alle bandigiloră Italiani Rinaldo ui Fra-diavolo. 

Era în avea arie ui în esekztarea ei ueva mis- 
ieriosă, ueva kare nrovoka de o date toate senti- 
mentele. — Bne-ori ms adsuea nîns la lakrsmi, alte 
ori ms fvuea s nesokoteskă nerikoleie uelle mai 
mari ; ear kiîte o datz îmi insnira amorslă nentră 
ămaniiate, ănă amoră nlină de abnegagisne mi de 
karitate. 

Finalmente, oramslă [lesta învenă s% se arate nriviriloră rioastre înfimărată în miriade de lsmini 
Strelzuiteare, ear Bsda,: mai năyin lsminats, semna 
întokmai ka o santinels de noante ue vegheazy în 
imuere miwksrile snci tabere inamive. 

le kită ne anroniamă mai maltă de noriă, ne 
atita volălă nonpii so risinea ui Ilesta devenea mai 
sănerhs. - | 

Intrartmă în nortă, ne detersmă josă din 'ba- 
tels, wi dăas ue'mi sai remasă bsnă nentrg tot 
d'asna de la Kovesdy Janos mi de la komnatrivtală 
mes, ms ssiis în kamera mea din otelzlă Regina 
Angliei, ui reriazsaiă kîtă-va timnă ; ear adoa-zi 
ne la noz ore de. dimineauz uzr»siiă kanitala ma= 
giarilor, wi'mi îndrentaiă namii kzire residenya im- 
nerislzi -Asstriei,
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CAPITOLULU XI, - 

Strada ferată, saă aburul întrebuințată, ca 
„“agentă miscătorăă, 

1deea ks ana transformat în absri noate servi 
ka agentă mimkztoră, este foarte veke. — Aristotele 
uli Seneka kredeaă, kz kztremsrele vină diui eva- 
norarea aneloră suteranee, nrovokate de freksentele 
anrinderi alle fokălgi uentrală. 

Aveaste kredings veke, de mi kombwtat» de 
filosofii moderni, ns înuetz de a ureokăna foarte mslt 
ne mekaniui mi kimisi. — Nensmsrate înuerkwri se 
fokărz, dar niui na n nrodăse efelitslă dorită, 

- Nrima makins mimkata arin. virttea absri- 
loră, fă uea inventatz la 1690 de Deonisie Papiu 
mekanikălă Sakson, ellă mai nromise ks noate năne 
în mimkare nrin abari kear snă aksă saă o roatz 
kită de mare, dar moartea lazi nremalărr, nă'i ner- 
mise a'mi îmalini nromisisnea. 

Invengisnea Isi Papin de wi fs adontats wi 
adsss la oare-kare gradă de nerfekpisne de kztre 
mekanisii englesi, dar niui snsia dintr'inmii ns 
veni ideea s o anliue la naviganisne sai la loko= 
monizne. S5 vede ks gloria aueasta era nzstrats Lăk 
Joanatan Hul, kwui ellă (1737). adoner» uentrs 
urima oars abăriă la navigagisne. 

Dsne dinsslă venirs italianslă Serati mi fran- 
uesii Perter mi Joufroi, avuestă din urm reemi a 
faue si ulăleasks ne Saona mai malte vase miwkate 
ntin abzri; silit; îns de terorismslă revolsgiznei
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de la 1793, nvrssi Franuia Iăîndă ks sine sekretală 
invenpinei sallc. 

- Dară ne kîndă Franuia nerdea, nrin terorismă, 
gloriea uellei mai mari invengisni a sekolălsi XVIII, 
englesii Simington mi Lord-Stanhope Iskraă ks uea 
mai mare tenanitate nentrs nerfekpionarea ei, dară 
n5 reemirt. 

Robert Fulton mekaniksl$ amerikan, la 1804 
se dete ks sea mai mare silings la nerfekyionarea 
înverkoriloră fokste de nredevesorii Isi imi reemi kă 
des»viîriaire. 

Avest mare geniă se nresinis la Nanoleon uelă 
“mare mi'i oferi invengisnea sa; dar teribilulă res- 
belatoră, km se înkredinyz ks makina inventals 
nă este de resbelă o lensdz.() 

Fulton vzînd ks Franuia n wtia st se uro- 
fite de invenpisnea sa, se întoarse în Amerika, -wi 
konstrăi nrimsl; bastimentă mimkată arin absri, ear 
la 1807 fzks nrima kvlvtorie de eksnerienur ue 
marea de Hudson wi reewmi ne denlină. 

Înkragiată de bănăl sskuesă, ellă konstrsi mai 
mălte bastimente ks absri nentrs natria sa, anoi avi 
kăragislă a ss nsne ne vanorzlă numită Noul Al- 
dion mi a traversa oveanslă ka ss vie în Anglia, 

  

- () Se zise ks ne iimnală kind Napoleon well; mare 
(reuea strimtoarea de Giblartar ne brikală Belerofont ka ss 
se dsks la insala Santa Helena, sliimslă ozilă allă gloriei m; 
nenoroiirei salle, a întilnită ne Fulton venindă din Amerika 
me vasălă stă kz absri, mi vrzînds-lă ne nsntea vasslzi a 
zisă: „Daka la 1801 anmă fi nriimit& nronsnerea asestsi ame- 
„rikană, uoate ks nă auă fi kzlstorită akm kzire Santa He- 
senat
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ande fă nriimită ks. uelle maj mari demonstrayizni 
wi semne de onoare. | 

Ns treks msltă timnă, mi toate msrile fărs a- 
konerile de bastimente ks abăr, — Distanuele ue 
desnvryeaă o mary de alta ss Ssksriarz, komeruizlă 
mi indăstria grsir sn noă mizlokă de înflorire; 
ear uivilisamisnea ui stiingele o mare fauilitate de 
a se întinde neste toatz fâua globzlzi nzminteskă. 

He kind navigatorii se okznaj kg noa invengi- 
sne maritim; ne kînd vei mai renzmini mekaniuj 
se sileaă din toate nsterile s o nerfekyioneze, ue= 
lebrsls Vat în Anglia wi Cagnot în Franuia ver 
ka sv anlive abarii la kolutorii ierestre, îvrz s5 
moale reemi, ? | 

Trevithick mi Vivian inginerii mekanivi, fiind 
mai fortsnapi, inventar». nrimele lokomotive mitu- 
kate de absr, wi fogamele de fieră, Georgie Ste= 
fenson la 1814 le nerfekyionz, ear dănz mante ani 
de nekontenite esnerienue, kzile ferate devânirz ko-. 
ms&ne în toats Esroma. 

CAPITOLULU XII, 

Căâltoria la Viena. 

Desgsstată oare ksm de kvlvioriea ks vano= 
rălă ne Dansbiă, îmi lait xotsrirea de a m» lrans-= 
norta la Viena ne kalea ferats. — N mai k»Irţo=
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risemă nîn aui de kît ks kzrăpe bramovenemti i 
irzsără kă elastiuitate, îmi înkinziam darz ks stra- 
da feratz are ss fie nekomnarabils în jăgime. — 

„Ideea aveasta o aveamă de la kslmtorii din nara noas- 
trs, karii în anrinderea loră de a snsne naradokse, 
nt înkredingaserz ks vagoanele ksii ferate alear- 
95 măltă mai izte . de kît vintălă wi ueva mai în- - 
uetă de kită gîndală. 

Ms ssiiă în vagon mi înuensiă kvlwtoria. Ls- 
aiă nrekazpisnile neuesarii ka ss ns ameneskă din 
kaăsa ueleritzpii uei mari, — Vagoanele înuensrs ss 
se misue, anoi sv alerge, dar alergarea lor n avea 
nivi izgeala vîntălsi nisi ne avea a gîndslzi. 

Fekîndă komnarayisne între diferitele kmi fe- 
rate alle Esronei, gzsimă ks uelle din Angliea wi 
Amerika sărnrindă în adevsră mi îngrozeskă ne klv- 
tori; uelle din Fransia sănt de o isuime mediokrs, ear 
velle din Germania, ii mai kă seamv din Imnerizlă 
Asstriakă, kvIvtoreskă foarte înuetă. — Fokindă akm 
komnaragie între veleritatea vagoaneloră Asstriave mi 
nomtiea de la noi, gxsimă kx kalea ferats Aastria- 
k5, este de irei ori mai izte de kît nosta din pa- 
ra noastrz.(t) | 

Kolstoreamă dăne km ziseiă, ne kalea Vienei. — 
Kontemnlamă kîmniile Hsngariei uelle nline de flori 
mirositoare, msnpii ue se vedeai în denvrtare mi 
nvdsrile de szlaii, nlintate de mîna natsrei ne ma- 
Irile amarandine alle bwtrinslsi Dansbiz. 

    

(1) Vorbindă desnre noutii, notem ks mîndrie kw «elie 
de la noi, ks toatz linsa de mosele se imuedikz foarte msltă 
meleritatea kzlztoriei, sănt malt mai ispi de kit uelle din Es- 
rona, kare ns 0să nisi o datz din nasslă înuetă allă kailor,
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Kîtă de feriuită este omală în k'elztorie, mai 
k5 seamz kînd are ks sine bani de ajsnsă ui 
nă'lă tărmenteazs vre=0 săvenire din. natria sa, saă 
vre-o nasisne de inimy!.. Ell aleargv din lokă 
în lokă întokmai ka albina din floare în floare, ii 
kălege în linimte săkală uellă dslue allg kwlstoriei. 

Klvtoria, dsns wvrerea mea, este uea mai bs- 
nb mediuinr în kontra ăritalai, — Da, o mai re- 
nelă, este uellă mai bsnă mizlokă de distrakyisne. 
Msnyii, vile, kîmniile , rizrile , torentele , nsn- 
pile uelle frămoase; în fine koliba utranslsi în kare 
resnir», inovenma uri virtătea, toate aueste tablozri ue 
variazs, ne toti minstslă, fakă ue kvlztoră ss sims 
o nlvuere nedeskrintibil. Mai adaog» ne ling a- 
vestea sărnriza ue simle kolvtorslă kînd se vede ne 
ksile nzi oramă ne kare nă'lă ksnowmtea de kită 
geograliuemte, saă înaintea snsi monzmentă antikă 
desnre kare fksse o mslyime de konjektări înain= 
ie de a'lă vedea, mi imaginagivs kită este de ma- 
re feriuirea Igi. o 

Afars de avesiea, d&n sărnrinz»toarele mezii de 
kolstorie ue noseds Esrona în zioa de astvzi, tă= 
ristslă nă are de kită a dori wi toate săntă îmali= 
nite. — Snre essemnls, voerte ss vads Viena, n are 
de kit sr se sze ne vanoră, 'saă în vagoanele stradei 
ferate, ii în kite-va momente este akolo. A vwzztă 
monsmentele avestzi oraiir, îl& nvrzsemte 1wi se dăue 
la Berlin, la Paris, la Londy , în Eleţia, în Ita- 
lia, în Orient ele., ks uea mai mare raniditate 
mi komoditate, fr sz fie obligată a nărta ks sine 
altă-ueva de kiîlă vestmintele neuesarii, kui restslă 
îl& gosewmte totă d'asna la osnele, 

Din kontra, omală kare dzue o via imobil, 
Mi
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fie de ori-ue kondiuisne mi înkonjărată de toate, 
bsnzrile lsmei, totă va veni ăritslă ks ghiarele Isi 
delle de ghiaus mii va sfvrima ori-ue feriuire. 

Ile kîndă [vueamă aueste reflessizni, strada fe- 

ratb saă mai bine vagonslă îmi arma kvistoria sa. 

Trekărvmă mai mslte stagisni fr» a ne oanri la 

niui ăna de kit timnslă nevesară nentr darea imi 

nriimirea esnediginei sialălai. [lriviiă narkală mi 

kassa de pars dsne mowmiea Palota a komitelsi 

Caroly.. 
Treksremă ne lîngs oramălă Veizen fir5 Sb 

nătemă vedea vekea katedralz ui antikitouile Isi; 

ear mai k& seamv, kîmuzlă în kare generalul Dem- 
binsky dete teribila bvtulie în kontra armiiloră Im- 
neriale ne kare le sdrobi mi le nzse ne fzgz (1). 

Ilăpină mai în săsă de Veizen se vede bsrgală 
nămită Grosmarosch îmnresnv k% rsinele antikalsş 
fortă Vissegrad. 

“Dene dinsslă vine Gran-Nana, oraws ks nante= 
sare-zeue mii loksitoră. — Aui este rezidenga Llri- 

matslsi Hsngariei.(2) 

Avesiă oramă este silsală ne sna din uelle mai 
nitoresul nosimisni alle Dansbislsi. — Katedrala sa, 

sna din uelle mai msrepge din Hsngaria, este kls- 
die ne &nă nromontoră(5). Forma arkitektărei este 

    

(1) Între edifivele demne de visitat alle asestsi oramă 

se deosibeskă + katedrala sea veke mi otelslă eniskonală, în 
kare se afl, mai mslte obieke de artz, din timnslă Homani- 

loră mi din sekolii meziani. . 

() Ss nsmele de [lrimat se înpelege Arkieniskonslă 

Hangariei, 
(5) Hldirea asestei mari biseriui a înuenală la 1821 

mi n5 s'a terminată nisi nînt aksm ks dessvirmire,
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kărată Romans, famada o are dekoratz ks state 
de marmsră albă, foarte bine Iskrate, ear în inte- 
rioră, are mai mălte kadre (tablosri) foarte bin 
essekstate. , 

În aueasts -katedral» s'a kîntată nentră nrima- 
car» faimoasa letsrgie (messa) nas» ne mssik» de 
velebrslă komnositoră Franiz-List(4), 

Dsne ue treksrsmă oramslă Vart-berg, Sellye 
mi Neuhaiisel, ajsnservmă la Presburg. — Vagoa- 
nele se-onrir», ear kondsktorslă strigv daune. obi- 
ueiă: Presburg, meine Heren und Damen, Fiertel 
Stund, frei. 

Ms nogoriiă din vagonă wi ms îndrentaiă ks- 
tre a doza kanitals a fostslsi regală all Hsngarici, 
kzire oramală avela snde se înkoronaă o dinioarb 
regii asestei peri, 

Iresbs+gală sax Ilojonălă, dance km îi zikă 
Magiarii, este snslă din uelle mai veki orame alle 
Hengarică sităată ne malzlă drentă all Dansbis- 
și. Ellă konrinde în sine neste natră-zeuj mi wase 
mii lokăitori, vea mai mare narte. magiari. 

[lrivită din mantslă de vedere monămentală, are 
o biseril;s foarte veke kare serv mi nins astezi 
de katedralz; în aueasts biserikz se vede statsa de 
nlsmbă a sfintălăi Martin, lskrats de uelebrălă 
skslntoră Doner, mi nalatslă snde se pinca o dats 
dieta Hsngariei, ks snă salon foarte Ssnagiosă, 
Asi veni Îmnrteasa Maria Terezia ks nringală 
koroanei în braue, ka ss imnlore ajutorălă dietei, 
Afar» de auestea mai săntă: kasa orauslsi, na- 
latălă găvernorslzi, teatră etc., ear din vekisl kas- 

  

(1) Regele. jskstoriloră de niano din toatz Esrona,
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telă regală, astszi n 'se mai vede de kiîtă nsyine 
răine. - Ă 

Iresbsrgală are mi 0 akademie, în kare, deo- 
sebit de alte mtiinue, se nred drental wi filosofia. 

Între lokalitwgile de distrakyisne, se deosibemte 
grodina nrinuiuelzi Ilrimată, nămitv Presburg-prater, 
msntele Calvariă , dsne a krrzia înzlyime se des- 
tinde nrivirei sna din uelle mai deliuioase na- 
norame. - - 

Între stabilimentele demne de visitată, săntă 
gredina kontelzi Harrach, sitsats ne marginea lak- 
Isi Neusiedel, mi uelebra mowie a nrinuinelsi Ester- 
haz, 'ănde nămitălă nrinaine îmi are residenpa de 

„vara, komnăs% din mai mslte nalate, mobilate dsne 
vellă mai fină wi kostisitoră gsstă. 

CAPITOLULU XIII 

Vagram, şi suvenirile ce rechiamă acestă 
| localitate. 

Klononelslă sn, kwivtorii se săirz în vagoa- 
ne, ear lokomotivele îngensrs s3 iragt dsne sine 
nensmsratele vagoane ue gemeas de novara denzss 
într'însele, 

„Urimslă oramă ue mai vuzarzmă fă Marsegy 
lîngs kare se mai vsdă înk» răinele fortalsi Theben 
disirăsă de franuesi în bstvlia de la 1809,
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Dsne kite-va minte de alergare, “vagoanele 
se onrirs la stagisnea Vagram... 

- Nămele avesta fvkă ss ms gîndeskă la uele- 
bra bmislie dats de îmusratslă Nanoleon I, în kon- 
ira Arkidsăelsi Carol, uellă mai uelebră generală 
Asstriakă. din timnii kaiserelzi Franuiskă allă doilea: 

Ka s+ nstemă faue o miks deskriere auestzi 
snlendidă fantă de arme de la kare atirna soarta 
Imnerizli Nanoleonikă, katz ss arztemă mai întii% 
starea nolitiks în kare se-afa Esrona nămină mai 
naînţe de aueasts bmi»lie, 

Dsne nasea de la Presburg, Esrona nvrea oare- 
kăm liniwtit, dar asta era o anaring5 amgitoare, 
kzui nasiznele nolitiue ferbeaă ui. nregoteaă o tem- 
nestz teribils, 

Heninssla Italians, de mi se deinertase de irz- 
nele streine, de imi se msrise k o uarte de teri- 
toriă lokzit» anroane de irei milioane lokaitori, ks 
toate astea nonolzli Italiană nă nătă sx devie feriuităe 

Kassele eraă mslte wi diferite, dar uea mai esen- 
gialz f& întoaruerea regelsi Ferdinand la Neapolle, 

Avestă rege semi Burbon, semi Lazaron, nă 
nămai ks nă dete kriminalilor nolitiui amnistia nro- 
mis5, dar înveng a'i nersekzta ks vea mai mare fs- 
re, mi mare narte din neferinigii” liberali fs dat» 
în năterea nsi tribsnal statarii kare îi kondamnz 
fer drentate mi îi omori.(1) 

Sbirii înrolagi ssb malediktslă stindardă nă= 
mită della Santa Fede, nerksrgiaă neferiuitele nro- 

  

0). Tlrin tribsnalală statariă, îngelegemă legea mar- 
uialz, kare kondamnr mi esekăleazz sentinuele salle, fury a 
Issa kondamnâtălzi drentslă de anelă,
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vinuii alle Neanolei, trekîndă săbt sabie totă ue în- 
tîmninaă în kalea loră. j 

Englitera, rsnîndă nauea- kă Franuia, intre în 
Neanole îmnreanr ku Ramii, mi dan» ue se konen- 
trars, lăars kalea kwire Italia ventrals, kă skonă 
de a se ăni ks Asstriauii îi a skoate ne Franuesi 
din neninssl». | 

În timnslă auesta, Nanoleon kîmtiga vestita bs- 
tnlie de la Austerlitz, kare skimb» ks totală fana 
lskrariloră. 

Traktatălă de la Luneville mi aktslă konfede- 
ragii germane, emită din kanslă lasi Talleyrand dune 
bsivlia de la Austerlitz, f»kz o mare Skimbare în 
konstitspia wi forma de gsvernă a Germaniei. 

Imnerislă se desfiinu», o mare narte din teri-= 
torizlă germană se rni de învingstoră, astonomia 
germanv îs violat, orawele libere, din uinui-zeui- 
mi ănălă ue eraă, remascrs nămai mase, Ilrotestan- 
ii dobîndirs majoritate în konsilie, renzbliaele se 
desfiinarv, găvernal trekz de la bărgesie la nrin- 
vină; ear indenendinga wi snirea Germaniei rema- 
ser litere moarie. 

Germania akăm era în voia ui năterea învin- 
gvtorslzi kare fvuea dintr'insa ue voia. — La te- 
ritorisl ănzi stată mi îllă da altsia, kreea dn ka- 
nriuiă, regi, dăui, elektori wi nrimagi; iar nonolslă 
sălerea toate auestea, snerîndă ki voră redo- 
bindi drentsrile nerdste, 

Okasia ns întirzie a li se nresenta, kzui [s- 
„naniolii, ne mai nstindă ssferi arbitragislă mi inso- 
lenga kaniloră armatei nanoleoniue, se revoltars.



Revolgyiea se întinse neste toat» neninssla Iberik»(1). 
Resbelzlă nsmită Guerilas, nefiindă tokmai nartea 
în kare ekuelaă armiile Isi Nanoleon,. franvesii ne- 
reaă ks miile săb ksuitălă nonolalsi iritată în kon- 
tra loră, nrin nronaganda klerslzi. — Ori ue ko- 
libv, ori-ue sală, ori-ue nasagiă mintre mănui, de- 
„veneaă uitadele, ne kare franuesii kola s» le ia ks 
asaltă, mi anvi ss le nearz» eartiui. — [vranii ve- 
ninaă fintînele, ardeai snitalele nline de resbelatori 
ronhigi, înekaă ue nrisonieri în rizri; kiar femeile 
se arănkaj ks făroare assnra rznipiloră mi se si- 
leaă sv'i orefak» în misi bsksai, strigind în marea 
loră sete de sînge: Guera al frances los inemigos 
de nuestros padres.(2) 

Aveslă teribilă resbels, kare kostz ne Franuia 
mari torente de sînge, ns se terminv de kilă nrin 
viktoriile rensrlate de armatele komandate de în- 
sămi Nanoleon. i 

Desaslrele ue lvvise armata franuess din Sna- 
nia, ii eroismslă nonolzlsi Snaniolă, ajsngîndă la 
srekea nonoareloră assnrite, le esuiip ksragisl lsn- 
tel nentrs redobîndirea vekilor libertvui nerdate. 

Îmnvratslă Asstriei, voindă a se nrofila de a- 

  

(1) Ast-felă se namea Isnania în timaii antici, 
(*) Asasinatele sekrete kare zesimat fur» nietate ar- 

mia franaesz, dete okasisne lsi Msrat sx dea nroklamanisnea 
aueasta: „Wine se va nrinde kă armele în mînz, s5 se îm- 
„năsue. — Wine se va dovedi ks gine oameni armayi în lasa 
„52, s5 se imnssue. — Ori snde se va gssi sn franuesă mortă, 
„lokalitatea 'aueea sr se arzz. — [leuitră ori-ue skriere agitatoa= 
„te , si se îmnăsqe. — Negăgrtorii ss rssusnzs kă kansl nen= 
„ră servii loră, nbringii rientra konii loră mi kanii Monastiri= 
ploră nentrs kslsgrri.«
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qeasts mimkare nonslare ; mai întiiă înkărage for- 
marea: ei, anoi konvinsă kv se va servi ks dinsa ka 
S% renareze nerderile velle mari ve ssferise Năgin 
mai nainte, se deklar» de kană allă ei Sănremă. 

Formv o armatr de natrs szte mii kombatanni, 
0 ekinv kă uelle neuesarii nentrs kamnanie, wi o 
dele ssb komanda Arkidăuiloră Carol mi Lohan. 

Nanoleon de wi n disnznea de o armat ma- 
TA, de mi. avea lins» de linange, nă disner»; ui a- 
lerg la stratageme!e salle militare, kare îllă sal- 
vase de mai malte nerikole, 

Ellă învenz resbelzl kz kăragiă, mi învingîndă 
ne Arkidvele Carol la Ekmihl, intr în Viena; dar 
fanta aueasta de arme, nă era de niv o imaortan-— 
15, ne kiîi limnă armia Asstriak» se afla neste Ds- 
nzre, gala în totă timnslă a'lă ataka. — Deuise dar 
a lovi ne Asăsiriaui kiar în fortifikagiile loră. 

Ast-felă, la 22 Waiă 1809, treks Dansrea la 
Essling mi dete nrima lovităr» Arkidăuelsi Carol, dar 
kă tot eroismală soldagiloră franuesi, daka generalzlă 
Lanes ns îvuea ună atakă disnerată, ue kostz via- 
ya &nei mari nvrui din kavaleriea nesantz , de si- 
ără kw viktoria S'ară fi amezată ne stindardele 
Asstriasiloră,: | 

Nanoleon, de wi viktoriosă, vzzindă îns kz 
armia de kare disnsnea, ns era de ajsnsă ka s7 
dea nientă kă inamiuii, se retrasa iară în inssla 
Lobau(1) mi amtenta momentslă favorabilă ka Ss 
renoiasks atakslg, - ă 

Se resnîndise fama k retragerea Isi Na no- POIENI 
(4) Inssla lobaă, este vea mai mare din toate insslile ue 

formeazi Danzbislă de la sorgentea Isi nîn la kanalslg 
Salina,
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leon în inss!s, îmi starea Isi în neaktivitate vencaă 
"din frika ue avea de a se mbSsra kă armia Arki- 
dsuelsi,. . : 

Germania krezînd akm ue eroslă de la Au- 
sterlita nrinsă ka sn moarive în kărss, svlia de bs- 
kzrie; dar ne kînd' aveasts nayizne- noetiks serba 
Satărnalele znei viktorii Nresăisse; ne kînd Luisa 
dugusta, bela regin» a Ilrăsiei, forma vestita insă- 
rekyisne- nămiiv Tugendsbund în kontra franuesilor; 
ne kînd literayii Stern, Kărner, Gentz mi Kotzebue, 
nrin skrierile lorg ekuitag amorăl liberispii în îni-, 
mele germaniloră, Nanoleon trekă binimoră Ds- 
nvrea wi se zui k& marermalii Beauharnais wi Mag-donali karii daus ue deters la Raab, o frs- 
moas3 lekyisne de strategic wi aria militar Arki= 
dsuelsi Iohan, veniscr» akzm ss dea'o asemenea 
lekpizne uzi -Arkidzuclsi Carol. 

Armia Asstriak» era atită de măltă: konvinsw desare viktorie, ks Arkidka Carol invitase kartea, ka Ss nriveask» ksm 0 sp arănue ne Nanoleon în Dsnsre ks toats armata sa. i o 
În timnslă avesta Nauoleon lrek Dsnvrea szb fokslă a natrs săte de tânără Asstriaveuuti, ui la mase Izlie 1809 învens auea teribil» bstzlie. ăniks în analele militare antiue ui moderne, 
Lsnta uins trei zile, mvuelăl fs atît de mare, kr 

Ncrirz din amîndosz nerpile mai mslt de uase-zeui mii ostami mi o msluime de generali. 
Armia Asstriakv, ne mai nztîndă Ss5 resiste la 

atakslă imnetsosă allă franuesiloră, fkă o retirady mălt; mai ftămoas» ui ingenioas de kit a Isi Xe= - 

19
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nophon(t), ks deosebire numai kz kondsktoral grekă 
se întoarse în Elada ks topi bragagii mi simigii 
svi; ear Arkidzuele Carol fsgi sure Boemia Isîndă 
în năterea franuesiloră mslyime de rvniyi, bagaje 
mi arme de totă felslă, 

Ie kîndă armata asstriaks se retira (fugea) 
nersekstatv de învingvtori, natră kăvaleri bavarezi 
din armia franuesz atakar» ne snă jsne Hssar din 
regimentslă Hsnjady. 

— Dste, strigs nălă din kavaleri k'vtre fra- 
moszlg Hosar. 

— Hssari magiari moră dar: nă se nredai, 
resn&nse bmiatală. 

_— Kanslă la nvmîntă învinssle. 
- — Nini o dats. — Magiarii ns nleak niui o 

daty kansIS ne kită timnă îllă a& ne smeri. 

— Fokă mi lăapii stindardslă din mîns, slrigs 
konitansls întăriaiă de mîndria magiarălzi. — Dox 
gloange sbărarz din pevele nsrivtoare de moarte 
alle bavareziloră, dar elle ns atinserv ne magiară. 
Aksm veni mi rîndslă lxi, skoase nistolălă, ui 
k5 nrima esnlosie trînti la nwmîntă ne &nsl dintre 
kavaleri, skoase wi ne uellă-l-altă mi rzni ne snă 
altă kavaleră, anoi înuens a se anvra 'ks snada. 

Lsnla de wi inegal, -dsrs îns mai msltă de 
duoz ore; în fine bavarezii reemirz a desarma ne 

magiară mi a'lă la -nrizonieră. 

  

(1) Xenophon, generalsl. Ellen, se dase în Ilersia ka ss ajste 
szirea ne tronă a snsia din doi fii ai Isi Darie ue se disnataă 
nentră drentălă de sskaesie; ellă dar, dens ue ajzuse în [ler- 
sia ui gssi lskrările szvirmite, fvkă auea faimoast retirady 
trekînd mi lsntindăse k5 mai mslte nagisni barbare, fr s3 
niarz» din soldaii si,
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„ Fama desnre eroika anvrare a: sănerbslsi Hssar 
ajsnse nîns la Nauoleon. Ellă dete ordină sv în- 
foimeze ne nrizonieră; ordinsl€ fs îmnlinită, Dară 
kît de- mare fs ssrnriza Isi Naucieon „ kînd în lok 
de sn militară robsstă, vuză sn konilă ks faga albv 
wi rămens, - kă okii ue insniraă amoră, mi ks ta= 
lia mlvdioass ka a 5nei nimfe. 

-- Hssar, de kit timnă emti în serviuiă ? 
— De trei ani, maestate. 

— De ue nagisne emuti ? 

— Magiar, 
— Mv amtentamă la aucasta. — Nsmele tn? 
— Evelina Kovatz, maestate. 
— Emti dară femee? întreb; Nanoleoa. kz 

sărarizs. - - 
— Da, maestate. | 
— Uli ue te-a îndemnată s+ nvrzsemli naui- 

nivele oksnagisni alle seksălzi tză, ka sp kălegi 
la gloanue ne kîmnslă de butae? o 

— Motive grave, motive de auelea ue. fakă 
ne femee ss site deholepa seksalzi el. 

— Înpelege. 
Dn» aueasta kems snă adiotantă mi-i zise: 

snăne kasierălsi mei s» dea auesizi jane o sătz de 
Nanoleoni de azră, wi stindardslă ue i s'a lată ; 
kzul nă voiă ss zik» nosterilalea k învingotorală 
velloră mai formidabile armate alle Esronei, a avată 
lametatea de a Isa snă stindardă anvrată de o fe- 
mee ks s&nă eroismă demnă de uellă mai bravă 
militară, 

Ordinslă ss îmnlini wi Evelina galona kslre 
kastrele armatei Assiriaue, akomnaniat» de natră 
lanvieri franuest; ear kînd ajsnse la sltima linie ue
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desnzryca armatele inamive, salt» ne franuesi kă 
O gentiis manevrare de sabie mi intrs între aisej, 

Ilauea se înkee în favoarea Franuiei, kare do- 
bindi ănă teritoriă ks trei milioane de loksitori, 
bogatele mine de la Salizburg, - wi mante-zeui ui 
uindi milioane de fiorini snesele reshelzlsi, 

CAPITOLULU XIV. 

Viena din puntul de vedere istorică şi 
monumentală, 

Oramală Viena, kanitala Imnerizlsi Asstriakă, 
antră în istorie neniră nrima vars ssb nsmele de 
Vindobona. -— Ell avă de fondator ne Marcu Aureliu 
uellă mare, mii servi de lok de înmormîntare. 

Mai în rm romani amezart avi 0 tabrrr 
(Kastra Stativa) ncnirs naza futei -dăne Dsnsre; 
dar ne timnzlă invazianei barbariloră, disnsrărs 
toate stabilimentele romane, Îmnreănz k oramslă 
mi nămele Ii de Vindobona, 

La 425 erra krestine, o frakyisne de barbari 
nămil» Rzgi, okănîndă Asiria, regele lor Faloet, 
nămită mi Fava, rekonstiăi oramslă ssb nsme de Faviana. mi îllă fuks residenuv a sa. 

- De la 568 nînv la 791 Estona fiindă insndat» 
de ordele barbare kare se oksnaă mai maltă kă 
resbelslă m: nrzile de bit kă artele vivilisayisnei,



istoria nă ne d nimikă remarkabilă asnra soartei 
auestăi oramă. 

“ Ile !a-'92, Carolă. uellă mare goni ne Avani mi 
forms marka Azstriei, dar ks okasisnea nvvolitei 
magiariloră, orawslă săferi kăasi o totale distrăk- 
iăne, mi remase totă în starea aueasla nîns ue 
:veni Leopold uellă vestiţă, nrimălă Margrav allă 
Asstriei, emită din kasa de Babenberg, ui desfiinut 
konksista magiarz, — D'aui înuene adevvrala errb 
a fondzrii mi înfrsmaseyvrii oramslsi Viena - 

Mai în srm+ deveni kanitaly a imnerizlzi zisă 
allă Germaniei, ear den» teribila bwivlie de la 
Austerlitz, nerzîndă kasa de. Habsburg auestă. țills, 
servi . de residenur a maestzpiloră salle Kesaro- 
Krsewmti Anostoliue mi Asstriaue. 

Întinderea Isi teritoriale este “de nairs mile 
germane wi -konrinde în sine orawslă uellă fortifi= 
kală, nămită Burg sa Graben, mi trei-zeui wi na- 
iră fobărgari lokzite de natră săte uinui-zeui de 
mii oameni, din toate nayisnele ue komnană imne- 
riălă Assirials, - A 

Monumente Religidse, 

Între edifiuele uelle mai remarkabile mi demne 
de visilată ssntă uelle de mai josă: 

Katedrala uea veke (Sfintală Siefan) konstrzits 
la 1114 de arkitektală Ceorge Hauser, dans or- 
dinălă dsuelzi .Henrich Iasomirgot de. Babenberg ; 
ear kănola vea mare fs rodikats de arkidsuele 
Rodolph 1YV de Habsburg la 1360, nrin arkitektală 
Pilgram della Briin. | 

Avesi; kolosală edifiuiă este Iskrată dsne re- 
gslile stilălsi gotikă din sekolzl Klasiuismulsi ger-
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mană, — Lengimea sa este de trei sste trei zeul niuoare, ear Ivrgimea de doăv-săte dozz-zeui ui dosz. — Are snă tsrng naltă de nairz săte doxw- zevi niuoare, ne allă krzia vîrfă renasseazs în naue armele Imner:zlzi Assiriakă, ear în Isăntră sn klo- notă de irei sate dinui-zeui mi natrg kîntare, tsr- nată din tanările late de la tarui în faimoasa bv- ivlie nzmit» Asedierea Vienei. 
-Ornamentele ntruiloră din afarz ssntă Iskrate kă mare delikatepz artistikz, mi santă foarte inte- resanle, kui lass a se vedea slarea în kare se a- fla skălatsra în Germania ne timnălă Kînd s'a înue= nătă edifiuislă, mi nerfekyisnea la kare ajsnsese mai în &rms. 

Intrîndă uineva în interiorălă auestsă edifiuig, Simte o mare sensayisne, remzne kiar ekslasiată ; dar sentimentele auestea ni vine din kassa nik= lsrei saă a skslntsrei, kui stilălă gotikă, nz e. nriimitoră de asemenea ornamente akuesorii, ui din severa maeslate a arkitektărei, de snagioasele aro- norpisni alle edifiuislzi, mi de îngrozitoarea însl- Hime wi grosime. a nilastriloră ne kare ssntă aule= zate boluile edifiuislsi uelle asksyite mi de formz konilz.(2) 
Din năyinele onere de nikt:rz wi skăintar ue are aveastr vestit; katedrals, se deosibesk lovirea ks neire saă lanidarea Sintalsi Stefan, fintina bantesima- Is, ăn krăuilisă îmuresn kă 12 anostoli sklzniată în marmărt, morminizlă îmnvratălsk Friderich IV, or= 
a 

() Desmre Arkitektara gotikz avind a trata la timnă msi ne larg, ne abyinem astz das desnre ori ue definigie asănra ariei avestia, 
,
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nată kă dor săte trei-zeui mi uinui figsri alego- 
riuc, ks trofee militare, ui efigislă Asgastalsi re- 
naăsală; monsmentslă nrinuinelsi de Savoia mi allă 

Isi Albert III. 

Sh aueasi» hiseriks, se afl mi 9 krints (ka- 
takomb») snde den» zisa znora, se îngronaă imub= 
rauii Asstriaui(1) non” la finitelă sekolzlzi trekată, 

Biscrika kansyiniloră (Kapuziner Kirehe) kis- 

dits la 1619 dsnv ordinslă Imneratorălzi Mialhias. 
Aui se afl» săteranslă în kare ssntă densse rems= 

wigele mortalle aile familici Imneriale. — Lokali- 

tatea aueasta este n5s» la disncsipiănea nsblikli în 

toate zillele. — Nemerslă massoleeloră ssntă noăt- 

zeui; ear auelea ue se distingă mai msltă nrin ele- 
ganpa arlistikz mi nremslă melalslsi ssntă : Sarko- 
fagul Marii Teresia. mi allă konscartelsi ei Fran- 
cisc Î, auela als Reginei Margaritei de isaania, mi 
ală kaiseriloră loseph I ui ală Il. 'Totă aui se a- 
în mi maăsoleslă dauelsi de Reuchstat fislă mare- 

Isi Nanoleon, k&noskzt arin inskringiea de la vale: 

ETERNE MEMORIE 
10$-CAR-FRANCISCI DUCIS REICHSTADHENSIS, 

NAPOLBONIS GALL IMPERATORIS 
ET 

MARIA LUDOVIC, ARCH. — AUST, 
- FIUL. 

Biserika asgsstiniloră sas a kărgii, sitsat» lîngv 
kastelslă Imnerials. Ea fs konsirăits la 1339 wi 
relionstraits la 1183 de loseph Il. În aveasw bi- 

(1) Katakombele asestea din kasza marei ne îngrijiri 
aă devenit ksasi ne nratikabile. — Eă ns le-am vizitat mi în- 

“demnă nisi ne alui kzlztori sz le viziteze,
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Scriks se szvirmeskă toale peremoniile biseriuemțti ale kasej Imneriale; tută avi se konserv» în .ărne de asră inimile tătzloră membriloră familiei. Im- neriale. Dar aueea ue alrage sas kat s alrag mai msltă ksriositatea visitatoralai, este uelebrslă maăsoleă als arkideuesi Marii Kristinei, filia imne- ratrisei Maria 'Theresa. o 
Auestă massoleă treue de nrimsl kană d'oners allă nemsritoralsi Canoova; ellă fs rbdikată de so-. u5lă dăuesei la 1805 ui kosiv dozz-zeui mii dăkai Asstriaveuti, 
În kanela morgiloră (totă din aveastr bise= riks) se vrdă massoleele maj măltoră uelebriteui militare Asstriaue. | 
Biserila minorigiloră (biserika Italian) kls- dits la 1267 de regele Oitocar ală Boemiei mi re- - narate totalmente la 1846. — îi acas biserik» se vede snă uelebrs mosaikă ye renresiniv Vina mis- terioass, oners de velebrst skslntor „Rafaeli“ ko- niat» dus -snă talloă de Leonardo da Vinei. 
Biserika Sintslsi loan-Nepomuk din Jâgerzeile, foarte venerats de vienezi, mi Alterschenfeld-kirche, zidi!s la 1852, ăna din velle mai remarkabile edifiue religioase din Viena. | , . 
Deosebită de aueste montmente religioase ue indikaromă, se mai afl»: mi altele în Viena ne ka- re. le Ivsrmă la nlzuerea k»lvtorălsi a le visi= ta saă nă. 

- 

Castelele imperiale din Burg). 
Adeste snleniide nalate ue Serv» de residengs 

  

e 
-- (0) Bergă se nămemte nartea Vienei se este înkon- jsrate ks zidă,
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a kaiserslsi, se komnsnă dintr!o kolosalz gremsdire 
de kizdiri din diferigi sekoli uri arkitektre, mi fob=" 
meazs trei mari niege karg(1). i | 

Iariea vea mai veke gin auestă edifiuiă este. 
klsdits la 1210 de Leopold IV. de Babemberg mi 
"Oitocar -de Boemia, mi se nsmenute nalatzlă elvegi- 
ană (Sehveizer-Hof), - ae Ra 

Deosebitde lokzinpele destinate nentră îmiivrat] 
ui familia sa, mai săntă. uri aqestea CNI | 

Marea bibliotelks komisss de: trei-sste de mii 
volsme mi natră-zeui. de. mii manăskrise. | 

- Kabinetslă. de monezi antise (Schatz-Camer) 
în kaie se află o nare “Kolekyisne de. monezi 

- Malle tstsloră slateloră esronerne, “wi “diamantele 
koroanci Asstriave, — Dinir'auestea se deosibeskă 
mi merit a: fi vwzste kosismală ue servi Isi Ka- 
rolă vuellă mare la înkoronarea. sa ka imneratoră 
allă romaniloră, iui -diamantală florentin(2). . 

Kamerile nrinuinelsi Lichtenstein (Majorai Zi- 
-mer), ornate dsn gssislă velă mai elegantă wi kostisitoră, — Întrasestă - nalat se ail» uii o gale- 
rie de kadre, din kare se deosibesk :uelle de skoala 
lialians nrin ârt» mi marea imilagisne. a natsrei.. 

(5.. Mieue. kar6 (carres) ssntă 'selle formate de ună nzirată de edifiue, tetragonikă, - , 
(2) Anestă diamantă .are 9 mzrime de. 1391, karate, mi a fostă all daselsi Carol de Bsrgonia sănra-nsmită Te- - merarizlă, -karelg nerzînds-lă în bztslia de la Granson, "l-a grsită snă prrană elvegiană mi "l-a vîndstă snzi negsnrtoră 

din Bern ne nregă de sinsi fiorini, — De la negăustoră treks „în nosesisnea Dsuelsi de Toskana, ear mai în zrms kaise= 
rălsi Frânsisk I, fiindă investită mi ks demnitatea de mare “Daue âllă Toskanei, îlă transnoriy în kabinera! de. raritupi de la Viena, 

i 
13



Ă -Arsenalzlă sivilă, în-kare se afls mase-snre- 
zeve mii bskvpi de arme- einografiue(?) wi neste o 
3atv de : armatsre” komnlekte din “diferite enoue. 
Tolă asi se afls denssă mi -kanslă Isi Kara- Msstafa 
vizirzlă, îmnresns kă ks maura lză 'ornatz*neste totă 
ks versete -din. “Korană, i wi gvitansl kă kare a fost să= 
“grămat la Belgrad din ordinsk. Ssltansli Mehemet. 

- Adestă stabilimentă sa konstrăită. de arkitek- 
t3lă Mattieli la 1731 dans ordinslă kaiseralsi Ca- 
rol. VI. | 

“He fauada arinsinal se . vede inskri ingiznea sr= 
mibtoare : 

IMPERANTE CAROLO YI, INSFĂURAVIT, 
S. P: Q. V. ANNO MDXXXUI) 

" Armeriă Ininerialy de vinstoare, 
Mszeslă eginleană(2), 
Grodina botaniky. A 
Stabilimentăl nenira atata sărdo-mspiloră. 

Piețe publice şi stabilimenia de petrecere, 

Între nieyele nsblive din Vicna. se deosibesks: 
-Kolmarkt, Kărlinerstrase, Jăgerzeile mi Burgplaiz, 

(9 Tirin ziserea “einografikă se e înpelege arme de di- 
ferite forme lsate de la mai malte niapisni antiue ui moderne. 

(2) - Osebit de armatăre le ue se vzd asi, mai sant ui 
Mite-va băsteri în marmsări mi nortrete istorise, ne kare kulstoral 

le noate observa mai bine das deskrierea în extenso se se 
gisemte în auestă mazeă. ! - 

(9) Sshb nsme de Maze eginteană se îngelege măze= 
slă nrinsinală. Notzmă aseusta ka s% nă konfsnde lektorală 
saă kslvtorălă măzeslă agesta ka uellă de la skoala de ana- 
tomie saă altele nartikalare, . de kare. s&ntă v malpime în 
Viena, _- a
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Toate aueste niene ssntă navale ks granită de for- 
ms. kăatrangălars, înkonjzrate “de kIbdiră magnifiue, 
mi lăminale ks gaz. 

Vinni năngi ststitoare înlesneskă komsnikapia 
” oramălsi Viena ks frămossl fobsrg Leopold-Stadi. 

Otelele velle mai”. însemnate ssntă auestea : 
Miineh, Meisl, Arkidska-Karol, Vilderman, Stadt- 
Frankfort, „Leopold, Goldeneslampl ete. 

În aueste oteie, koiztorală rilstindă de la trei nî- 
„us la natră sfanui ne zi, gsseinte ov înknere foarte 
kărats mi kă. toate âobilile neuesare de o elegan- 
pg mi kărsgenje înkîntătoare, nl&s 5nă serviuiă 

- măntăală. - 
Între restasrante, se deosibeskt: “kazinal din la- 

lată. nrinuinelzi Lihtenstein- kalea - Herengase, : uri 
Sireit-berger din kalea Jăger-Horn. 

Wazine mai însemnate, ssntă : :Daum în Kol= 
markt, Haidner Graben, mi: Calf6 Francăis în Ste- 
fans- platz. 

Moriumetite " Comemorative. 

în niaga. nzmits Franzens-plalz este rzdikat 
statăa kaiserslzi Fiantz; aueastr statzs- kolosals s'a 
înfiingată în anzlă 1835, mi este. lskrat» de uele= 
brslă Marchesi, skălntorălă milaneză. — Ea renre= 
sint» ne Monarx dindă: benedikyia nonoliloră szi. 
În &nghisrile” niedestalălsă staă . natră fiinue alego- 
riue, ue renresinteazs. drentatea, religia, maueă ui 
forma; ear la snsl din frontisniuele statsci sis skris: 

„Popolis. meis amorem meum.. 

Statsa Isi Iosef UI, amezat» în niama Omonims. 

Monsmentslă auesta s'a ridikată din ordinslă kaise-
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rălăi Prancisk |, mi este lukrată de statsarslă ger= mană  Zanner, . 
Koloana trinitzyi în Graben, lskrats în mar= . mărs de Salzburg de skalntorslă Fischer d'Erlach, dau» znă desenă dată de Arkitektală Oitavio- Bor- naccini,. mi koloana virginei în niaga kargii (Hof plaiz), “rodikats, la 1667 din ordinzlg kaiserului Leopold | a . - 

„ 8nălă din uelle : mai kărioase monsmente de felzl. auesta este Stock im eisen, ue se afle în uia- pa ks avelami nsme, Saă mai bine sliga ue daue „de la SE. Stefan snre: noarta Karintiei. 
- Auestă monămentă "bisară, se: komnsne. din- trsn trănkiă de arbore” krezală de vienezi ka sni- kălă arbore remasă din “ntdărea. ue: era în tțim= mii antivi ne ayelz lokă, — Trănkizlă desnre kare vorbimă este akonerits neste totă de kuie, — În- 
trebaiă ne servălă 'meă de miau, ka sz'mi esnliye sekretzlă auelloră kze, mi. ahais de la dinsălă, ear 
mai în ărmr wi de la aluii, ks dinti'sng obiueiă tradimională, topi ferarii din Viena, kînd n»bi5scskă oramăl imnerială, săntă datori. a bate kiîte snă- kăiă 
în auelă bămteană, sare adăuere aminte. . 

În Viena naagiălă este foarie bsnă, ui se yi- nea în mare kărvmenie; d'aui vine ko lokzitorii de toate klasele, smbls mai mall ne josă(1); ka 
toate: astea se grseskă o măluime de tresără Nă= 

(7) mile Vienei s'as amiernztă kă nietre ksbise la ansl 1781. Ar î de mare nevesitate ss înueans mi la ngi „sistemslă avesta de navagiă, ka ss se libereze o datz mi lo- ksitorii kanita'ci noastre de trista vencsitate de a înnota maşe lâni all6 anslsi în noroiă, ear velle-l-alto mase a mernka nrafă, ”



0 — 
- . | ă 

blive (birji) foarte elegante, kare lsate nentrs misi 
nresmblrri, se nlztesk kite ăn fiorin ne orb; lsaţe îns 
kă -zioa saă kă s+ntsmina, kostz de la nairă nins 
la uinui fiorini ne zi. 

Deosebită de felzlă auesta de trosări, mai sănt 
wi altele nămite Omnibss, ue stagioneazs Brin uie= 
pele uelle mari, ui serv» nentrs transnortarea 10- 
ksitoriloră Vienci la lokalitzgile de netreuere ue 
ssntă afarz din oramă, | 

Viena are mai mslie teatre, dar  selle mai nrih- 
uinale săntă: Kointhnerthor, saă teatrs imnerială de 
onerv, deskisă în totă kărsălă anslsi; îns în: ls= 

"pile Maiă, Isniă mi sli se renresint:-oners ita- 
ian” kîntats de- artisti italiani; . ear în vellă-l-altă 
timnă ali anslsi,, „se kînts oners nayional». germa- 
n5. — Orkestrală de la aqestă treatră, în vueea ue 
nrivewte nresisiznea întonvrii, mi esaktitatea tim 
niloră mssikali, întreue ne uelle mai bsne din Ita- 
lia wi Franuia ; „are ks toaţe astea mare linsw de 
ueea ue nsmimă sentimentă mi kolorită masikală. 

Allă doilea teatrs este uellă nămit Burg-Thea- 
ter, în kare se renresinteaz». Tragedii, Drame wi 
komedii, de nans germâns, | 

Dintre tcatrele din -fobărgari,. se doosibeskă 
vellă dih loseph Stadt mi uellă nzmită Ander-Vien, 

" amîndoă» destinate nentră drame. : komive, farse nui 
bsfonerii(1), 

(Ha ss ns serue kalstoral difilcăltpă în visitarea = 
riozitzyilor se arstarsm, e de mare nesesitate sw'nui îa sn “iue- 
rone (Domestiques de place), karele nentră o rilatz de 1'/, fio-. 
rini ne zi, îlă va kondăue ne la toate stabilimentele mi îi va 
Hroksra nermisiznea nexesarie neniră libera intrare în galerii 
i kabinete. 

. 
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Eram n'aui s> esă din Viena fur» ss zikă o 
vorb». dor desure vestitlă arsenală militară mi ue- _ 
-lebra biserikz numite Karls Kirche, 

_- Vorbindă desare. arsenal arstsmă, ko. atit nen- 
-irs form» kît ini. nentrg snapislă teritorial ve ko- 
nrinde în sine, ireue de ănală din uelle mat ves- 

„tite alle Esronei. — Auestă grandiosă edifiuiă este 
de stilă gotikă englesă, wi formeazs znă nztrată de 
o mie o ssts:doss-zevi nami lsngime, uii mase săte 

"_ nalră-zeui Isyime, wi se komnsne din nairă navili= 
oane sas nalate, „sităate fie-kare în kite snală din 

” ănghisrile snagiosslzi nvtrat, resnite. nrin alte: na- 
ixă rîndări de înksneri. — Lorgimea ksrgii, de va 
fi adevvrală ueea ue mi sa snăsă: de ofipersl ue'mi 
a servită de kondskstoră, este -aţită de mare kr 
notă manevra zeue mii de soldani într'însa. | 

În aueasts kărte se_afl» o mslyime de tsnzri 
veki foarte mari lzate de armatele assiriaue în 
resbelele ue as avslă ks diferite naizni. — IVintre 
aveste lănari se aflz ănălă -kare trase mai maltă a- 
tenuisnea mea. Bilg 'este lingă: de zeue niuoare 
wi largă atit: de msltă, kv snă .konilă de la 12 
nîns la 18 ani, noate s intre înir'însslă wi sv stea 
kă uea mai niare komoditate(7), 

În înksnerile avuestsi arsenală se allz snă mare 
denosită de arme noi mi veki de totă felzlă, mi di- 
ferile trofee late de azstriaui de la armatele în- 
vinse . de dinuii, i - - i 

Visitaiă laboratorislă saă fabrika de arme wi 
„(0 Sellă mai kolosală tsn din kîte s'aă fabrikat nînt 

aksm este uellă de la Moska, nzmită „Jar uswhka“ adikz Re 
- gele tsnăriloră, teinată la 1709 -din ordinzlă Isi Iletrs sellă 
“mare.. (Cantu, Dissinlinz militar»)
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simuiiă o mare sărnrizs kînd. vvzăiă nreuisisnea .- 
mi iăgeala kă kare se Iskraă armele de totă felslă. 
Înkinsigivs, o salz nemsrginits nlinv -de diferite 
makine nzse în mimkare nrin abată, mai advoganţi | 
ne ling aueasta de la atr nînw la uinui sete ls- 
krstori, kare în mai năpin de dos» ore toarnx tenslă 
mi îl& dz gata de manetrată; mi veui vedea dala 
ssrnriza îmi are sa; nă jsstifikarea ei. 

CAPITOLULUI x. 
a 

Căpitan Pladă Nicdră. din Dobriceni, 
saă asedierea Vienei de Casa- Mustafa 

- vizirulă. e 

Ewind din arsenală ună arsnkait nrivirile ass- 
nra fobsrgslsi Vieden; îll uriviiă întokmai ka akzi- 
lele, kare din învluimea atmosferei, kasts sare 
globală nvmînteskă, wi kăm: zzreskă vre snă a- 
nimală, ss renedă asznra zi ui îllă sfiwie; dar 
okii mei ne fiindă năwi. în fruntea nsi animală kă 
nene, kă ghiare mi ks uokă, se înuelege. de sine, 
k5 nă kwataă s sfimie ne nimeni, mal kă sea- 
ms ne lokăitorii maesivyii' salle k. K. anostoliue, kpui 
îi kredea destală de sfimiaui nrin taksele uelle 
grele mi kontribagiile + ue îles neniră kîini wi 
nisiui,
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„. Finalmente vzzsit snă edifiuiă mtenă ui ms 
îndrentaiă kztre -dînsslx. | - 

- Edifiurglă agesta era o biserik» din uelle mai 
mari. i snlendide- din orawală Viena. — Arkitek- 
tăra ei era de stilă romană bizantină, ear orna- 
mentele dsne gsstălă italiană din 'sekolzlă rena- 
terei hbeleloră-arte. — Ea fă konstrăits de Ca- 
rol VI, în nzmele Sintslsi Carol Boromeo, dsne ună 
votă dată de loksitoriă Vienei. nenir& înuetarea uiz- 
mei de la 1713 “e severz jsmotate din nonălagiea 
oramălsi innerialg. De 

În faua auestei. biseriui: santă dosz ksnole în 
form'e: de minarelă, 'ne kare se vede skslntat viâna 
ii mirakolele Sîntalzi Carol. — Tot aui se afl wi 
d05%3 monămenle, &nslă rsdikată în onoarea marelsi 
noet Colin mi uel-l-altă în memoria Isi Haydn, uele- 
bral komnositoră de. măsiks, 
2 Stilglă bisantină allă edifivizIsi, mi forma ara- 
D5 a kănoleloră, îmi auius foarte măltă kriosita- 
“tea; avi katv ss fie ăn misteră ziseiă în mine ui vo- 
iamă sv'lă deskoneră. — Eats gindirea ue ms oksna 
în auele momente ; dar ns remwseiă maltă timaă 
în aucasts inertitădine, ksui veni znă kolzgsră wi 
'mi snăse tot ue voiamă ss afl. 

Dsas narayisnea omălsi Isi Dsmneze, wi den 
o tradiuiăne rssnîndits foarte maltă între lokăito- 
rii oramslsi Viena, biserika aveasta' este kIzditz 

„kiar ne kîmniea snde loan Sobieski regele. [lolo- 
niei, rânsrte memorabila viktorie în kontra tărailoră 
ue: înkonjsrase Viena, wi liber» kanitala  kaiseriloră 
de o inevitabil disirskpizae, 

lat» amvrăntele asestei faimoase bztsliy: 
Sslanzlă Mexemet ne la anzl 1692 devenind
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foarte. mîndră wi ambinioss din kassa snlendide- 
loră viktorii kîmtigate de armiile salle în kontra - 
Ilersiei wi 'Tartarii, în kontra 'rensblinei veneyiane 
de la kare reni Kandia. (inssla Krela) mi a Ilolo- 
nici, de la kare lsx Ilodolia mi tribată anzală; îmă 
arsnks urivirile salle assara Asstriei, mi voi sb o 
sdrobeask» ks totslă. _ 

„Ka ss ajsng” la- auestă skonă, ellă forms o 
armat» de trei-szte natră-zevi-mii ostami, knăigi de 
o artilerie teribils mi de toate uelle nevesarii nen- 
iră o kamnan:e grandioas. 

Aveasts formidabils armats, n&s% ssb komanda. 
vizirălăi Kara-Msstafa, dane ue se sni kă owtirile: 
magiare komandate de grafelă Tăcely, kanzlă miur- 
ksrii magiare; ansk kalea snre Viera, mi la.13 [s- 
lis 1683 întrenrinse faimoasa înkonjărare. — Lănta 
Î5 teribilv, amindoss nsrgile deterz nrobe de snă 
mare eroismă, taruii uereas ncînuelat si dea asaliă, 
dar vizirălă se îmnotrivea, nreferind mai măltă sz 
ia orawslă nrin kanitălare, kvui gwsea mai mari 
mizloaue de a-mi stinge setea de asră ue'l “domina, 

Regele Iloloniei, de wi se aliase ks Asstria, dar 
se Ivsase a se kondsue de nolitika Isi Ludovic XIV 
regele Franuiei; vezind însz k» Asstria nerikola, uri 
kă dinsa îmnrezn” se nsnea în riskă kear kazsa kre= 
miinstouii wi a vivilisaiănei, se nsse în kanzlă snci 
armate de dosm-zeui mii de nolonezi, wi snindsse 
kă armia Asstriaks, liberz Viena de. asedislă tăr- 
uiloră mi salv» Imnerislă Asstriakă de marea nri- 
mejdie în kare se afla. - 

Între diferitele nanizni din kare se komusnca 
armata si Kara Mizstafa, era; mi zeve mii ue 

14
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rom»ni komandagi de utinviuele Ilerban -Kanţa- 
kăzen II. - 
2 Soarta resbelzlzi fkîndă s haz în năterea 
Isi Sobieski snă detamementă din armia TOME, 
komandată de knilansl Vladg Nikoars din Dobri- 
veni, regele loloniei ordons s3 adsku înaintea sa 
ne bravală kvaitană.  Ordinslă fs îmalinită mi fislg 
Romsnii sta înaintea ssnerbslzi Sarmat(1). 

—— *ăm le nămennti konitane? întrebi Sobieski. 
— Vladă Nikoarz din Dobriveni, rssnznse k- 

nitanzlă, 
” 

— Semeni a fi snă bsnă militari. 
— Desnre, aueasta năt«pi întreba ne kazauii 

din Gkrania mi Ilodoliea, nătegi întreba kiară ne 
Asstriauii ue anmray bastionălă wi noarta ternalzi 
roulă(2). " . 

— Din kite 'mi susseaui, înuelegă ks ai luată 
mi ks narte la kamnania din Iolonia. 

-— Amă fostă vellă dîn ligă ue ami nn tată 
stindardslă garii melle ne zidsrile Kameniyei(3). 

— Mina ta, bravsle ksnilan, et isbeskă ne 
militarii valoromi imi kiar atsnuj kînd îi gmseskă în 
rîndarile inemiuiloră mei. —. Snănemi tinere, nrin- 
uinele vostră ue felă de omă este ? 

— Ilrinainele. ]Mlerban Kantakszen, kxraia amă 
onoare a îi snălă dintre uei maj 'devolaui servitori, 
POI II 

(1) olonia se nsmea în antikitate Sarmania; ear 
nolonezii. Sarmagi. 

() Rodenthor saă noarta romie este snslă din vekile bastioane alle Vienei, a kzrăia lsare ks asaltă era înkredin- 
gatt romvniloră. - 

(5) Kameniua este snă oramă allă Modoliei Rroviua 
vie a desfiingatalsi regală noloneză.



— 107 — 

este teribilă în resbelă, blindă în administrare, ui 
ferbinte anbroioră ală krertinismslsi, 

— De snde vine dar k+ îll& grsesktot d'asna 
lantindăse alvisri ks inemiuii Krouii ? 

— Este tokmai nreksm ziuegi în'luime, . dar 
ai sitat sn Iskrs. : 

— Uli kare este auelă lskrs? 
— Tonolii as doss religisni. — Bna din elle 

se nămewmte indenendinua mi drentslă de a esista 
ka napisni. Asi-felă maestate, noi romoni, ka s% 
ne nălemă anvra nagionalitatea mi esistenga no- 
litike , am; nreferată a ne ssnsne otomaniloră wi a 
kombate kă dinmii în kontea iessitismalsi găverne- 
loră kremtine. 

— R, de totă rră, konilăl mez. | 
— Data înzlgimea voastr5 îmi veni nermile ss 

ărmeză înainte kă narapinea, veni vedea kv ro- 
monii îuri ksnoskă foarte bine interesele lore. 

— Brmeazs. 
— Săltanii de la Stambslă, de kare tremsrs 

Esrona întreags, sănt mai năuină nerikslomi nen= 
tră napionalitatea noastre de kîtă kremtinii, kui ei, 
mălyămini ne snă mikă tribstă ue le nlvlimă mine 

ăn ajător de oaste ue le dsmă în timnii de resbelă, 
ne las» în naue a ne găverna de nrinpi din sîn= 

gele nostrs mi de legi emite din voinga nonolălsi 

nosiră. Afarv. de aueasta, ei ns ne aă silită niui 

odat» se ne nvrrsim “Teligiea n»rinuiloră nowmtri, 
— Ve amsgiui foarte măltă. — Nayionalitatea 

ui religisnea voastrs se va stinge foarte ksrîndă, 
— Niui de ksm, învlyime, 

„— Ye felă? esnliko'mi. | 
— Marea diferingt ve esistr între religisnea



Honoareloră din kare se komnsne îmuvropiea tsr- kălsi, wi aueea a tărailoră stenînii loră, este uea mai bsns wi solids gâranyie nentră konservarea nagionalii-egii ui religizuei noastre, mi tokmat a- easla o sr fie -odats kassa: libersrii uri reintegrz- rii aueloră nagisni în drentările loră, ne timnă ue, daka ne am fi S5nssă veviniloră nommtri kremtini, amă fi avată sz -d5uemă mari Isnte, ka si ne ans- rsmă religisnca în kontra insidioaseloră nronagande alle katoligismalzi mi Isteranismălzi, car nayionali- tatea în kontra sistemalzi odiosă de asimilare say kontonire. — Avemă de esemn ls ne magiari kare din aliani, az devenită sklavi ai Asstriei. — Mai avemă earvini esemuls, o mare norgisne de ro- msni din Ardeală, tarii dans ac'uli aă nerdsig drentările nolitiue, ssntă în nerikolă astezi a'wmi nerde kiar napionalitatea wi religiea(1). — An dar, înviuime, kw ksnoautemă foarte bine ne veuinii no- wtri wi nolitika lor. — Voi aul liberai îmovr'byiea Asstriei de uea maj mare nrimejdie, mi ks toate astea, a'pi observat ks kîtg rbueal» v'a nriimit kaise- rălă Leopold? 
— Ai drentale, e tokmai aura; dar de snde ai aflată aqeasia? 

„— Eramăe între ostamii ue komnneas kortegislă vostrs trismialy. — Su dea Dsmnezes ka Ilolonia ss fie risnlutits de nemyi neniră -aueasi» fan mare, dar nă'mi vine sp kreză, ku kănoskă foarte. bine karakterslă loră 
n - 

(1) ile timuii auciu. misionarii katoilsi se sileag din tote nsterile st faks nroseliyi kiar în minvuinate, dar nălă din nrinsinii nomtri le cete o asm's lekpizne ue. fnks ne auei Nronagatori falsi a'wi nvrvsi întrenrindereu,
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Sobieski se nsse ne gîndari, anoi zise: 
— Kigă voiniui ai ks tine? kznitan Nikoars. 
— Ont-zeui învlyime, mi ssntă toni romzni - 

verzi. | . 
— Aveyi mizloaue ss vp întoaruepi în natria 

voastr» ? | 
— Avemă înviuime. — Iringală nustrs ne a 

dată de ajsnsă. | | 
— Mine dart auestă incl; ka săvenire din 

nartea Isi loan Sobieski, regele Iloloniei, 
- - ITriimeskă, înzluime, ui îllg voiă nzstra ha 

okii din kană. a 
Bravălă Vladă Nikoars salsts ne Sobieski i 

nleks. Ă - 
“Na trek mslt timag wi nreziuerile lzi se îm- 

nlinirs. — Voloniea fs desmembrals mi îmnvryits 
în disnrepslă drentalăi ginteloră, _ear_auela kare 
kontribăi mai msltă la sfiwicrea regallzi nolon, fă 
îmnvratelă Asstriei. — Eat km se rssnlzti nobila 
Nagiăne nolonez» nentrs sîngele vvrsată, la sp a- 
mere de fokă ui de sabie kanitala Asstriej, 

EDEM 

CAPITOLULU XVI. 

Galeria de tablouri de la Belvedere. 

Ling» biserika sîntălsi Carol Boromeo. desnre 
kare vorbirsmă în kanitolzl nregedentă, se afl si- 
izală kastelăls imuerială nămită Belvedere.
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Stabilimentalg auesta s'a kivdită la 1693, de 
nrinuinele Eugenie de Savoea, den» nlansi arkitek- 

“tălzi Johan Lucas von Hildebrand, ear dsn» moar- 
lea nrinuinelzi, a devenită nroarietate. nayionals, 
mi S'a destinată a servi ka denosită allg uellor mai 

" remarbabile onere de niktăr» de diferite skoale an- 
tiue mi moderne. | 

alatsls Belvedere se îmnarte în doxs klediri 
Me sc nămesk& Obere' Belvedere mi Untere Belve- 
dere, desnvryite ănălă de altală nrintr'o frămoas 
grtdins ornatv wi nlentate kă arbori dans stilslă 
grbdinei de la Versailles, ui îmnodobits ks statze 
ii basene nline ks ans transnarinle în kare se joa- k» 0 msălyime de nesti de diferite kalori. 

Forma kivdirei este dans still Italiană mikstă 
din sekolslă XVII namită allă dekadingei, 

În nartea nămilt Untere Belvedere, s'a amezală 
de kit-va timnă kolekuisnea nămit; Ambras mi an- 
Vikitopile egintene. 

Aseasis bogats kolekyisne de armatsre mi an- 
tikiteui, Sa fondată de Arkidska Ferdinand de Ti- 
rol la 1595. — De la fondarea ei mi nîns la 1806 
se nvsira la Insbruc(1), dar dsne nauea de la Pres- 
burg dîndsse 'Tirolzlg Bavariei, kvlekuisnea se mat 
asi &nde se afl akm, 

Rariteile ue se notă vedea aui, se komnană din 
mai mălte armatsre din sekolii kavalerismalzi, nor- 
ivete de oameni ilăstri, uri o biblioteky foarte bogat”, 

Lesînd la o narte malimea diferiteloră obiekțe 

  

(*) Aveasts Kolekpisne, dăurs transnotarea ei din Tirolă, 
se denăsese în kastelzlă nămită Ambras, ear mai în srm5 s'a 
transnoriată ai ande se vede astwzi,
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ve se konrindă în wase kamere alle auestzi stabi- 
limeniă, voi& armta nzmai ne uelle mai remar- kabile. | ă | În nrima kamery se vede armatăra îmnvrals= 
Isi Maximilian 1, a Isi Don Juan de Azstria, a si 
Philippe II de Isnania mi sabia Isi Srigni ks kare 
sa ilstrată în kontra tăruiloră la 1566. 

În salla II, se vede sabia mi kaska Ji Georgie 
Kastrioisl (Skinder Bet) nrinuinele Albaniei(1), arme- 
le Isi Montessma, Îmnaratslă Messikslsi, wi stin= dardslă viziralsi Kara-Msstafa( 2), 

În sala III, se konservs armatera lsi Alessandrs Farnese mi mai mslte de felzlă avesla( 3). 
În sala IV, ssnt nortretele mai msltoră oameni 

de stată, dintre kare se deos.besk aucllea alle mem- brilor familiei de Habsburg. - 
În sala V, ssntă denăse antikiteui romane wi 

obiekte de istoria natsrals, dintre kare o skslntsrz 
în lemn ue renresint» nirea Sabineloră, este de o admirabil» framsseye(4), 

În sala VI, snt arme Lărue, nersiane ui de a'le 
altoră nanisni asialiue; afar+ de auesiea, se mai a- 
fie noriretslă Isi Carol allă V, de niktorslă 'Tizian 

  

(5 Asestă nrinsine als Enirzlzi (Albaniei) a esistată ne la 1646, mi a fostă sellă mai neîmnvkată inemikă allă domi-. nanisnei Maxometane în Ezrona. — Ell; a avată mai mslte bziziii kă taruii dar totă d'asna a emită învingrtoră 
() Vezi asedierea Vienei: 
(3) Alessandre-Farnese dasele de Genova a esistată ne la 1592 wi a fostă znală din sei mai valoroui kznitani - aă li Philippe II, regele Isnaniei, 
(î) Aneastz skalnisrz în lemnă este oners a selebralzi skălntor Alessandră-Kolin de Malines de la insbiuk, ”



mi altele, eăr. în nartea de sssă adiks în Obere 
Belvedere sant densse oncrile de niktărs, 

Obere Belvedere sai galivia de cadre. 

Intrarea în aueastp galerie este liber nsmai 
margea wi vinerea, wi chkuentindă mika rekom- 
nens+ ue se d» găardienilură, kplutorală nă „este 
săuăsă la nivi o alt dare. 

Aksm kînd săntem la uoryile avestăi nantleon 
kare konyine în sine o însemnat: narte din vuelle 
mai remarkabile nrodăkyisni de niktărn alle diferi- 
teloră skcale, kredemă de datoria noastr indis- 
nensabiiv, a uregvli ne lektorii nostri k oare-ka- 
re idei desnre arta aueasta ka sv. noal distinge 
Wi nregsi mai bine nxanuele ue fakă. diferinga 
între hadrele de skoala ilaliaus mi flamand, wi 
între uelle de skoala franues», olandeze ui ger 
man, ! 

Arstsmă dară, k» niklsra ka toate artele uele 
frămoase, den» kvderea greuiloră mi romanilor, 
degeners nînv la gradsls uelg mai estremă. 

Kassa veni d'aui, ls nayisnele uivilisate, le- 
nbdar» nana, nenelălă wi dalta, ui lar» lanvia ui 
sabia ka. semi anere nalria ui Viaya de ordele 
barbare ue insndas Esrona, | 

Italia, ancllă lokamă als soarelsi mi allă noe= 
siei, înuenă nenirs nrima cars a se gindi la rena- 
interea artelor frămuase, wi ei ssnlemă datori nă 
nămai ne: fekyionarea aikitektsrei, skalntarei ui a 
niktăre ; dar wi nrogresglă literatsrei wi ail& uivi- 
lisagianer, ” 

Sănlă de aieia kari zită ks lialianii sas ini 
Wială în niktsrs de la bisantini; asta e ană mare
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neadevsră, nrovenită dintr'o rea informare ; kzui 
afarz de snele niktri din basilika Sîntalsi Marco din Venepia ue daleazz de la 1207,. kare în ade- 
voră săntă de stilă bizantină, nrobabilmente imitată 
de venegieni în limnslă esnedinisneloră fzkate de dînmii în orientă, în toat» Italia nă se grseskă ărme de auestă stil barbară, kare săbstilăea gra- „giea nrin bizarerie, regăla sui estetika nrintr'o fanta sie nekorekts, formele simetriue nrin bogwpiea de asră năst [vr5 g5slă, mi imnresisnele velle vii alle geniălăi, rin nimie înkiuziri foarte usuină natsrale 
i nekanabile a insanira ilssisnj, 

" Gsstălă italiană de sigără se revolt kind Voză neniră nrima car» imaginea lzi Kristă avînd -irzss- rele mi koloarea snci mămii( 1), ui nă nătă S7 se in- suire, vvzînd o madon» nalidy, neagrz mi diform', ks degetele fr» nronornisne ui ăskate, ks okii ro- tănză, wi pinînd în brage sn konilă Skidolă ui foarte grosă desemnată, | 
Skoala nrimitivy italianv, de wi nămrp mai mălgi niktori, dar uells kare reămi a da nikisrei sn | mai mare avîntă kztre nerfekuisne fs Giunta ill- pisano. | - 
Avesta ne la 1202 desemns faimoasa imagins a li Kristă nsmits „Dassisi“, ear mai în ărm5, o altt imagine a salvatorslsi din biscrika Sîntalsi Rainieri, amindoxs stimate de kănoskstorii în nik= 

tsro, ka onere de mare nregă artistikă, în ranorlă kă timnălă în kare as fostă lskrate, 
- Welebrală mkloră „Vassari, în memoriile salle 

  

() Egintenii uei vechi nsmeaă mămii korasrile morpiloră ne kare le îmbvlswmaă ka ss le lonserve neatinse de năirejsne, 
i 

pr 
15
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asănra niklărei arat, k avest Giunta Pisanul, este 
inventorslă tablosriloră de skîndari linite ks kleiă, 
uii akouerite ks nînz» sax insosă. 

Dsne dinszlă veni Gelassio de Nicolo, Guido 
Ventura mi Vicenzo Ursone. — Adesiia îmninserz 
niktsra foarte mălt knire nrogresă, dar n reemirv 
a o adsue la gradală de a imita natsra mi diferi- 
tele nasisni ue se agit; în fisionomiea fiingelorg 
viă, ka Sb noatv îngelege urivitorsl nsmat din ve- 
dere ucea uyc a voită s» arate niktorală nrin onera 
sa. — D'asi vine ks niktorii din sekolzlă XIII, ka 
53 fak inteligibile onerile loră, s% serveaă de ver- 
sări latine ne kare le skriea sneoră ewindă din gă- 
ra suzi sfinls, ka rssnănsă la nreghiera ănsi deli- 
ksenlă, ear alle-ori emindă din găra deliksentals 
Uli Viue-versa, 

Ile o niktsr» ue esistv în galeriea de la Nea- 
nole se vede mi nîn asivzi regele Friderik îl, we- 
zindă ne ironă, ling” dinsslă made doktală Pietro 
delle Vigne, ear în faga loră se vede o adănvtsre 
de nonolă, verindă drentate arin verssrile auestea :- 

„Cesar amor legum Federice piisime regnm, 
Causarum telas nostras resolve querelag,“ 

Ear Frideric arvtînd ne doktal Pietro delie Vigne 
rssnănde : 

„Provestra lite censore juria adite 
Hie est jura dabid velperme danda rogavit, 
Vinea cognomen Petrus judex est tibinomen,u 

Asi-felă cra niktăra ne timnsl uelebralsi Cima- 
Bue floreniinală, mi totă kam ama merse aueasir 
ariv nin» la 1360, kînd se emanuins ks totăls de 
tinii skoalei nrimitive, mi înuens a konia natsra. 

Aksm kînd aveasts frsmoass art» îmi dete mîna
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ks literatara, filosofia mi uelle-I-alte bele-arţe ss- 
Tori, ajsnse la snă grad; mare de nerfekyisne. 

Figărele ierative din medisl-evă kare insniraă 
devotamentă ear mă nlvuere, disasrărz, ear în l0= 
kălă loră veni o niktăr» nerteks “în nlastik» mi 
Simotrie, nărs wi maestoas» în esterioră, PR 

K5 înuenstal sekolălăi allă XV anvrăr'v ne ori- 
zonsl niktarei, uei mai mari lgueaferi ai auestei ssbli- 
me arte. — În auestă sekolă irsir5, Rafael Sanyio, 
Michel Angelo | Bonaroti, Tizian, Paolo Veronese, 
Coregio mi alyi mai mălgi, alle krora onere staă 
nins astszi n'in biseriui, nalate ui galerii, ka s» a- 
rale lsmii nînv la ue gradă de învlyime noate ss se 
Tidiue genislă smane, kind este natrită de amorslă 
ariei wi înkăragială de meueni ka nontifici Paul V, 
lulo II mi Leon X; mi de notentagi ka aueia ue a- 
vea Iialia mi Esrona întreagz în sekolzlă desnre 
kare vorbimă. 

Skoala Iialian era îmnsruite în diferite kaste 
k5 kanii mi nreventele loră ; ast-felă dar, Rafael 
Sangio(1), Michel-Angelo Bonaroti, - Julio Romano 
n 

(*) Hafaello-Sanpio, anzrs ne ssena lsmei la 1483 mi 
În năpină timnă deveni Regele niktorilor mi korifeă allă skoa- 
ei romane. — Asestă selebrs niktoră snea în sine toate nz- 
angele de efekiă alle niktarei, adik sea mai săblim idee de 
komnosipisne, for în kolorită, efektă de nersnektivz mi gra- 
pie se ssners frsmăsegea. -— Ilrimelă ssă kană d'oncrz este 
Skimbarea la faus a Domazlsi (La trasfigurazion), ae se afl 
densst în mszeslă din Batikan; afsrr de aseasta mai are vre 
o kîte-va Madone selebre, iar kadrelă ue renresintz ne Elio- 
doră mi mirakolslă de Balsena, atîtă nentrs kolorită, kîtă mi 
nenirs beleusr, trekă_de elle mai bsne niktari în afresko, din 
kile ne-a konservată limnală nînz aksm. 

Ka toni kontimnoranii sei, ellă kănomtea sk slgtara mi ar=
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uli Domenichino, era; kanii skoale! Romane basatn ne nlastiks mi simetrie, Tizian-Vecelio, Paolo Ve- ronese mi Antonio Correggio, renresintaă ne vea ve- nenianz faimoass nentră maniera ei nartikălars de a kolori mi de a nsne viaur wi natsrală în irpsă- rile figăreloră ue renresinia, ear Giotto de Bondone, Tintorelto, Lionardo davinci(1) mi Cossimo Ro- selli, renresintaă skoala Florentins, faimoasw ui dinsa nentră invenizne, armonie ui marea iaktikz e se vede mai în toate onerele maeslriloră flo- rentini(2), - A 

Sedla flamandă. 
He la 1450, kind Italia nămsra mai mălte ue- , lebritsui în nikisre, în Belgia mi Olanda arta a- veasta, de wi nămzra mălgi ksltivatori, nă era a- jănss înks la znă. sistemă regulată, 
La 1460 se înfiinuv la Anvers o akademie de o 

kitektara foarte bine. Snre a demonstra mai bine ueea se zi- serwmă desnre dinsslă, kredem de datorie a insera asi o mi- kz nortisiks din biografia sa. Iatx ue ziue asea biografie: Alla morte de Bramante architeito, ebbe Pincarico di „finir il cortile delle loggie in Baticano, ch'e porto a tre piani "di galerie aperte. — A Firenze construi i palazzi Uguccioni „in piazza del gran Duca, e quel de: Pandulfini. — In Roma „pose un palazzino elegantissimo pel Chigi, e un altro_vicino „a Sant Andrea della valle, ornato di belissime sculpture, 4 
(Cesare Cant ist: Bell.-arte). Q) Lionardo Daviuci, a trzită ne la 1452. în Florenua, ellă fs doiată de natăr5. ksnă talentă msltiformă; kzyi deo- sebită de arta niktărei în kare. devenise velebrz, era forte în skăintărs, arkitektars geometrie, moesie mi masiks, 

(3) Noi indikarsm ne kanii skoalelor nrinainale alle Italiei: Aretrmă îns kr osebită de anemtia mai săntă mi alui gclebr niktori, alle kzrora nsme se voră vedea la loksl Loră.
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niktar kă skonă de a da auestei arte nerfekuisnea 
mi nalgralslă ue de msltă timuă domina în skoalele 
Italiei. — Skonsl nrinuiual allă auestei akademii, fiind 
dsus kăm arstarsmă, întrodăuerea natăralsli în nik- 
tars, togi artistii ue emirv dintw'însa se deters a 
imita natsra: din nsntslă de vedere nrozaikă, ear ns 
nreksm ne o nresintr fantasiea, 

Koloritslă devenindă nentră niktori flamanzi 
vea mai nredilektz narte a niktsrei, ei neingrijirs 
forma mi belepa idealslzi. 

Vei mai rensmigi dintre niktorii. ewini din a- 
measts skoals săntă: Van Eyck wi Quintin Mesis, 
alle kvrora onere se konservz nîn aksm în gale- 
riea de la Anvers. | 

D'aui înainte niktori flamanzi înuenă a imita 
skoala Italians. — Michel Cockier de Malines ls» ne 
Rafael Sangio de modelă snre a-mi nerfekuiona 
stilălă, ear Petro Campana mi Petro Vatt imitars ne 
Tizian, Paolo-Veroneze mi Vasari, 

Ast-felă ărmîndă mai togi korifei skoalei fla- 
mande, user» înire niktăra flamandz mi uea itali- 
ant .0 atită de mare afinitate, în kiîtă de mslte-ori 
okizlă vellă mai denrinsă ks uibtsra, lăa onerele 
flamande drentă italiane i viue-versa. 

Ile la 1640 Petru Paul Rubens imiliudg foarte 
mălt ne Tizian ui Paulo Veronese, form» din skoala 
sa o skoal» nsrs de kolorită. 

[lrimală mi aelli mai nrinuinală, defektă ue se 
atribăe Isi Rubens este k» de mslte ori. neglija 
forma, ka s» dea mai mare imnortenu» koloritslsi, 

Mania aueasta îllă trase în eroarea de a di- 
ninge ne Siîntală Francisk mai de totă nsdă, kă
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toate auestea koloritală e atită de ssblimg, k% faue s% disnarz auca eroare(1), | - Elevii sef uei mai renămiui ssntă: Jurveiens, Van-Tulden, Teniers mi Brugel, — Topi. auestiea se ginăr> de nreuentele maestrălsi lor. — [arte dintr'în- wii vezmirv înin tenuinca loră, mi ne sar mslte onere imnortante; ear uei-lalni kwzîndă din imitare în imithre, măriry neksnosksui, fr» ss lase în r- ma loră de kită onere mevdiokre. 
„ Devsebită de skoala koluritălsi fondats de Ru- bens, esista în Belgiea uri o alt» skoal Dasatv ne nresentele tradipionale alle niktărei flamande. Kanii auestei skoale Ssăntă : Eurich-Broom ui Petro-Mulier alle k»rora onere, maj luate, aă sshbi- ekte marine. 

” 

Sedla Olandesă 

Dintre niktorii. olandesi se deosibeskă Otton- Voenius wi Paul-Rembrant, amîndsoi din Leida. Yellă d'intâiă imits ne niktorii veneniari, ear ueliz d'allă doilea remase fidelă imuresiznelură veti: nro- dauea nitoresuele lokaliteui alle natriej salle. 
Mai toate onerile salle, renresints efente de amina solars sirvbvtindă nrin krenvtărele kaver- neloră, uri uersră negsroase. — Ellă dar era snă osian als niktsrei. 
Deosebită de auestia, skoala olandess mai are ne Dov mi Van-der-Heiden nenlră' naesage, ne Poter 

  

—— 

(1) Eroarea desnre kare ne este vorba aui, se vede în kauslă d'oners al si Rubens întitălată: La comuniune di San Francesco. Tabloslă avesta esisty în originală în galeria de kadre din Anvers.
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nentră animale, Van Huisum nentrs flori mi noame 
wi ne Van-der-Heer nentrs batalii, ÎN 

-Sedla francesă. 

În Franuia, ne la 1500 niktăra se afla în slarea 
nrimitive. — Stilslă ieratikă(1) nă fsksse niui sn nasă 
ka sp ias% din.ucea ue se ziue „barbarismă; uellă 
nrofană îns, de mi nvrea oare-ksm mai înaintată, 
dar se mvrginea în nronorpizni foarte restrinse, 

În sekolsl Isi Carol VII înyenzrs franuesii a 
imita ne streini, car mai ks seam» skoala Lom- 
bardu(2). . 

Mai în ărmv fiind adssă din Florenua niktorslă 
Rosso-de- Rossi florentinslă, ka 5% diningv lgvrslă, 
Iranvesii gvsirs okasisne a imita skoala toskans. 

Iliktorii italiani vv»zîndă k+ Franvia înkăragiazr 
belele-arte, -uzrzsir» în mare narte fiatria loră ui se 
dăserz akolo. — Avemti niktori erat de diferite skoa= 
le, snii 2tichel-angelisti, âluii Rafaelislă, fur» a linsi 
mi uei de skoala Isi Tizian wi Pavlo Veronese, mi 
Ivsar» mslte niktări nrepioase în Lăvră wi la Sant- 
Dionisie. _ | 

Ei dar întrodăsers în Franuia gsstală niktarei 
klasiue Italiane, iar franyesii se deters kă ma- 
re anrindere a imita, wi ast-felă neste năgin ner= 
dărv ks totălă karakterzlă skoalei nrimitive franvese, 

Ilrimii niktori franvesi ue emir; din imitarea 
diferitelor skoale italiane, fers Pierre-le Scot (1574) 
ini Jean Gouyon (1572). | 

„Wells mai selebrs, wi kare se krede nwrinte 

  

G) Iliktsra religioasz.. 
(2) În Italia esistaă mai malte skoale de niltarz, no! însă 

am arefată nsmai ne nelie nrinuinale,
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allă niktarei franuese, este Jean-Cousin de Souci.— Auesta imits stilslă Isi Michel-angelo în niktărz mi în skălntrs; ellă fabrik wi zăgrvvi kastelele de "Vincenes-Sens wi Anet, Massoleslă dianei de Poi- tiers wi allă Isi Carol allă Y. 

Uea mai nrensiie din onerile salle este zlti= “ma zi a jădekyii (Giudizio universale), ue se krede a fi uea d'întiiă niktare în Oli emit» din nenelzlă 
franuesă, 

Dănr avesta venirz Dubreuil, Freminet, Simon Vouet, Nicola-Ponsin, Laxire , Dorigni , Bourdon, Giacomi Calot de Nanci mi algii, toni însz imitatori ai diferimiloră maestri italiani. 

1 Segla Germană, 

În Germania, niktsra se întrodase -de odats ks religia nrin misionari. 
He la anslg 1,100 g»simă biseriuile Sinteloră Elisabeta -wi Barbara, mi tabslarislă din biserika Bernardiniloră ornate ks nikteri de stilulă ieratikă, (biseriveskă), | 
Oton, eniskonslă de Bamberg, ue la 11314 îm- nodobi Monastirea de Heilsbroun ks uelle mai fră- inoase niktri ieratiue din auea enoks- 
Carol V kems în Boemiea ne uei mai notabili niktori din toat Germania, mi înfiinge snă insti- tslă a krrzia tendinuy» era de a da nikizrei uelle mai largi mizloave de nerfekpisne. 
Escemnlslă auesta gosind' mslgi imitatori n'în- tre domnitorii Germaniei, niktara fkg mari ii re- nezi nrogrese; iar ne la 1450 noetika Germanie hămera mai mzlui artisti în arta niktarei, 

-- Vel mai bani dintr'aurutia sănt: Albrecht, Dii- 

+
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rer; Marlin-Schoen, lochan Geun, Luca Granach -mi 
lochan-Holbain. , | IE 

Avest din zrm» iskr». foarte malt neniră her2 
fekionarea nikizrei în Germania. — Deosebită de 
diferitele kadre istoriue mi nortrete ve lvsz în 
Auglia, snde fssese kemală de Henrich VII ka sm 
renrodsk” figzrele tstsler nenorouiteler femei, kw= 
rora le nsnea diadema ne “kan, nămai ka s+ le 
trinig mai în rm la emafodă; ' dininse nentra 
nalria sa, dangslă moryiloră, kană d'oners de stilă, 
kreagisne mi simetrie(1). | 

Akzm lektorii nomirii, notă intra în galerica 
de la Belvedere, urs arin sliga Rennveg, sa; nrin 
grodins; noi îns ssnlemă de avrere 'a'i întrodaue 
arin grădins, ka s» nriveaskg basenele, statele uri 
bosketele uelle ncetiue, imi sv'lă kondăuemă în an- 
trezlă nrimălsi etagiă n5mită Salla de marmsrs, als 
kzrăia nlafondă este zăgrbvită în afresco. de nik- 
torslă Carlo-Carlone. — Asi are ss vazv nortre- 
tele kaiseriloră Joseph Il mi Marii. Teresa mă 
mrsa, desemnate de uelebrală niktoră Antoine- 
Maron. a a 

Intrindă în aveastv salls, wi înaintîndă nn” în 
mizlokălă ei, visitatorală va: vedea o me la drea- 
nia mi alta la stinga; nrin uea din dreauta ss» in= 
ie» în kamerile în kare se afls tabluzrile de :skoa- 
la Iialians, ear nrin vea din slînga, în anartamen- 
tele &nde este denss» niktera de skoala flamands, . 

  

C) Afars de aestia mai săntă mi alui celebri niktort germani ureksm: Theodoric de Praga, Nicola Vurmser, Tho- 
mas de Mutena, Philippe-Kalf, „Meister Vilhelm, Meister Stea 
phan ete. ne karii năi mai înmirm aui, ba sv nă emimă din skonslă skrierci noastre, 

16
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5 | CAMERA 1. 
Noi novzgsimă ne amatorslă de: kăriositepi s% 

inlre ne ma din dreanta, ka s3 vaz» mai întiiă 
uiktărele Ialiane, kai săntă. mai frsmoase mi mai 
klasiue de kîtă toate selle-l-alte. — Inirîndă darz 
în nrima kamers, 0 Ss» vaz» maj mslte nortrete de 
birbaui imi femei „de diferigi niktori Italiani; dar 
velle mai remarkabile -ssnts : ristă wi Magdalena 
în Bilania, de Paolo Veronese. —- Densnerea Isi 
Kristă în mormîntă de Giacomo Paima(1) oner» de 
mare seutimentă religios. — tei trei astrologi, de 
Giorgione, vner» de o komnosiuie nobil» uii foarle 
encrgiks. — Adoragiznea magiloră, de Paolo Vero- 
nese, onerv de snă magnilikă koloșită. — Kristă 
dăkîndă-ui krăuca, de Tintoreto. Auestă. lkadră 
(labloă) ns este tokmai mare, dar este admirabilă 
nentră esnresisne, arts mi simetrie(2), 

CAMERA II. 

tea mai mare narte din kailvele amezate în 
aueasts- kamer» săulă de Skoala venepianz, wi se 
deosibeskă uelle srmztoare: Moartea Lskreyii, de 
Tizian, foarte bine kolorits mi de mare esnresiăne, 
Santa Justina pinîndă 'snă bsketă de flori în mi- 
nb wi kă okii rvdikagi sure der:; auestă tabloă 
este nslă din kanetele de oner+ alle niktorslzi 

  

(D Santă doi. niktori n5migi Palma, snslă se nzme= 
mite Palma uellă tinsră, ear uellă-l-altă Palma uellă Batrină, 
ast-felă dar kadra desnre kare vorbirsm este de Palma velă 
tnară. ă A 

(*) Era datotiea noastr nekontestabils de a indika mi 
nămerika tablosriloră desnre kare vorbirzmă, dac visitatorală 
va gsi de sigară lu kăstozii galerii, kataloage komnlekte, 
şnde săntă toate kadrele ks n&merele lori. |
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Pordenone. — Ecce homo, de Tizian, onerw. kon- 
stiinuioas» mi alint de rare frsmsseui, komnsss 

de uelebral niktoră la 1543, kîndă Carol=quint Va 
nămită kavaleră, — Auestă tabloă Pa k*mnrată 

kassa Assiriei de la Cronvell. 

CAMERA III. 

Seola Română şi celle dipendinte de dinsa. 

Deosebit; de Madona dînd koroane sfinmloră 

Domenique mi Iletrs * Martirălă, de niktorală Cara- 

vagio, kare se krede a fi ana din uelle mai frs- 
moase kadre alle auestzi nikioră, mi de- Madcna 

stindă între sfinuii iletre,. Hasl, Jeronimă ui loan 

Battistă, de Perugino, kare asemenea este 9 komno- 

Siyisne konstiingioas5; ai toate kâdrele din auea- 

sis kamer ssntă de snă interes sekondariă. 

- OAMERA IV, 
Sedla florentină. 

Pi 

Uea mai bn kadrz din aveastv. sall, 'este 

întrarea în  Diserikz,, de niktorală Frabartolomeo. 

Desnre aueastv: kadre, -marele niktoră Viardot ziue 

k» este de znă stilă foarte inaltă, de znă karakteră 

sblimă mi o esekspisne nlins de msestrie, uri ks, 

noate fi komnarat» k3 uea mai bsns kadrs de la 

galeria Piti din. Florenya. | | 
CAMERA V. 

| Sedla bolonesă, = 

În aueasts kamer» săntă kadre de mai mălui 
niktori bolonesi, dar nisi sna ns înfpyiwmazs vre-sa 
mare interesă artistikă, 

CAMERA VI, 
Picturi de diferite scăle alle Italiei de susă. 

Din kadrele densşe în aucastr kamerg, se deg=
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sibeskă auestea : Kristă gonindă ne negsystori din biserik» de Coregio. — Kristă kg Samarilana la Năuă, de Anibal Caracei ui Sintal Sebastian, legată Îa stiluă, de Andrea Mantegna; toate avestea Iskra- te kă mare arts wi aline de noesie. 

CAMERA VII. 
Seola napolitană şi venețiană. 

liktarele de aşi Sănlă mai toate slabe în nla- stik “uri invengisne; S% deosibeskă- kă. toate astea Krist Aagelat, de Caravagio. — &nă ntokăratoră ve- nepiană, de Tintoreto, ui vre-6 dos norirete totă de auestă din ărms, 

Scdla Flamandă. 
| CAMERA 1. 

În avestă kabinetă, amatorală - de kzriositeyi, are Ss» vaz nămaj niktsr» de mai mălui niktori de Skoala flamand», dar s* ng niatzv din vedere ka- dra ks Nr. 9, kare renresints ănă bslrină evreă ue se zils ne fercastrs, desemnată de Samuel-van Hoog Siraeten, ne uca ky Nr. 32 ve renresini, ăng e- vreă asiatikă, wi Nr. 35 ue aratr 0. dami îmbrp= kal» în xaine fNamande, amindoăv de -niktorsl Paul- Rembrandt, kwuj săntă. uelle mai remarkabile din toat kolekpisnea konrinss în auestă kabinetă, 
| CAMERA 1. - 

Salla de Paesage. SI 
Toate kadrele din auestă kabinetă renresint- nămai nacsage, fioră wi marine: — Wea maj remar-. kabils din aveste kadre este sn tabloă de Rys- dal, ve renresinti 0 lokalitate ne timnal& erneț, Avi ksriossls se simte înkîntată de verilatea ue eșisi, în auestă tabloă kamneştrs, komnssă din-
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tr'sn orizon înkîntvtoră, diferipii arbori ue seamnv 
emigi din mîna natărei, o kale ue mernzemte mu sn 
torentă ue kade din învluime, mi se pierde în ori- 
zonă; toate auestea îndemn» ne uelebrii niktori a 
deklara aseastr kadrz, kană d'oners all tstaloră 
kaneteloră d'onerz emite din nenelslă uelebralaă 
Rysdacl(. 

Dn aueasit kadiv, vine aueca de Ludolph- 
van-Khuşsen, e. renresints oramală Amsterdamă 
wi nortălă să, nlint wi aucasta de natsrală wi de 

„elektă. 

CAMERA III. 
„Sala lui Van-Dych. 

Mai toate. Kadrele din aucast» kamer» ssntă e- 
mite din nenelslă Isi Van-Dyck,. mi uea mai mare - 
narte dintiinsele ssntă nortrete de bvrbayi mi femci. 
Kadra ks Nr. 8, de Van-Dyck, ue renresiniv vi- 
siănca Isi Herman-loseph, din kassa sentimentalsi 
religiosă, mi energiea koloritălsi ue se vede în- 
tr însa, trege de ăna din velie iai komalckte la- 
dre din Belvedere. — Kadra ks Nr. 32, ue renre- 
sints ne Samson wi Dalida, este earvui admirabil 
nentră kolorită. 

„CAMERA IV. 

Ș Salla lui Rubens. 

În atieasts salls, sănt nămai kadre de Rubens, - 
ui mai toate sănlă interesante nentră stilă mi ko= 
lorită; îns kadrălă Nr. 8, ue renresintz ne Sintslă 

(1) &nă kanoskwtoră de “niktars zive kr kadra aseasia, 
îmnresnv ks Santa Trinitate, de Diirer, mi Sîntsl Ildefonse, de 
Rubens, ssntă selle mai klasise din toate kadrele galerii de |a 
Beivedere, “
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Ambrosie de la Mediolan, nonrind; ne îmuvratală 
Teodosie nel mare de a intra în biseriks, cste uelă „mai nrepăilă din toate. - 

Cabinetul albă. 
Mai toate kadrele din auestă kabinetă, renre- 

sint» kolekuii sas bskete de flori. 

Cabinetul, verde; 
Aui săi! kadre amestekate, wi snele renresin- i naesage, altele boislii, altele iarswi diferite grs- 

ne din viaga omeneaskz; kă toate avuestea kadrele 
ks Nr. 103 mi 104, komazse de Baltasar-Dener, mi 
kare rearesini» ună bwirină mi o brtrînz, ds 
nzrerca li M. L. Viardot, trekă de uclle mat bs- ne din onerile avestsi niktoră(1), 
a 4 OAMERA V, 

Ă Sulla lui Rubens. 

Wellă mai interesantă tabloă din aueasts sall 
este Anariyia Sante Verginei înaintea Sîntalsi 1l- 
defonse. — Dn» nvrerea kănoskwtorilor de arta nik- 

„trei, Rubens a denssă în aestă kadrs o mare dozs de geniă wi de talentă.  - 
CAMERA VL. .- 

Salla lui Teniers, 
Între diferitele lkadre din aueasty kamers, se 

deosibeskă uea ks Nr, 9, de niktoral David Teaiers 
(jsnele), ve reuresiniz snă bwirină benivă glsmind 
kă servanta sa, mi nersekătată de femeea sa, — A- 

() Amă uitată de mai malte ori nsmele Viardot, tui kre- demă de datorie a'li fane kanoskstă lektorilorg vostri. Ast- felă dar Viardot est= snală din uelebrii niktori moderni ue saă, 
okănată ks anreniarea mi klasifikarea tataloră onerilor de nik- tăr din toate galeriile Esronei.
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vestă kadra s'a lskrată de astorzlă Isi kînd se afla 
în etate de -mase-zeui mi uinui de ani, mi kă toate 
astea e nlină de vigoare mi de noesie, 

CAMERA VII. A 

Pictuvi de scole diverse, | 

| Aui se afl kadre ue renresini» diferite ssbi- 
ckte, mai mslte din elle foarte frsmoase la vedere, 
dar niui &na n nresini» sn mare interess artistiks, 
Emindă din aueste szili intri într'sn largă -basti- 
menlă a kvrăia sure due în gredinv, vestibalslă a- 
gesia este foarte frsmosă dekorată; tolă aui se all»! 
deusse siatăa Isi Carol VI, învesmintală ka imnera- 
tor alls romanilors(1) imi anoteeszlă duuelai Eugeniu 
de Savoea(2). Din auest snayiosă vestibslă kslotorală 
intr» în alle natră kamere-ks kadre de nenelă Iia- 
liană wi uinui de nenelzlă flamandă, dar ekuentind 
tabloslă Nr. 20 de Tintoreto, ue renresint» ne Ss= 
sana sărnrins» în bae de dăvi bwirini, toate uelle= 
lalte ns konrindă niui snă intcresă artistikă, 

Alu II etajii. 

Pictură de penelii germanii, şi flamandă, 
| CAMERA 1, 

Aui sc aflz niktari din sekolii ue mai dennr= 
tagi ai skoalei germane, ninv. în selolsls XVI, 
Din mslmimea de kadre ue se 'afls în aueaste sall, 
Se deosibeskă kadrs Nr. 15, de Albert-Diirer, ue 
renresini» Masakrarca a dos mii de krestini, de 
kwire Sanor regele Ilersiei. Auest kadrs de vomă 
mine kontă de timaslă în kare s'a desemnată, în= 

  

(') Statza aneasta e sksintats de Raphael Doner, 
(*) Aveusiz grans este onerz a skălntorzlzi Baltasar Pere 

Moser,
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fopiuazn 5nă mare interesă artistikă, — Kadrslă 
Nr. 18, totă de Albert-Direr, ue renresinty Sînta 
"Trinitate, fs jdebată de onera sea mai esuelents a 
aesiăi artistă. - - Kadr Nr. 47, de Michael Volghe- 
mu'h, ue renresints n6 Sintslă Jeronimă înkonjsrată 
de mai mălgi sfinui, este de zng kolorită magnilikă 
uii are, mslt» esaresie în fisivnomii. — Kadrs Nr. 106, 
de Nicolae Viirmser, ve renresintz ne Krist nssg 
ne krăue, mi nlins de Sînta Vergine wi de Anos- 
tolală Ioan, este sn ăvragiă grandiosă, wi insnir» 
sentimente religioase. În fine este sna din uelle mai 
bsne onere de 'nikhtarv ue ne-a. dată skuala german» 
din sekolstă XVI(1). 

- CAMBRAIII, 
Picturi de scala (lermaniei de Joasă. 

In kamera aueasta, ssntă kadre de mslte fe- 
lsri de sebielte, dar elle mai nrinuinale ssntă ka- 
drăl Nr. 61, de niktars flamand, ue renresintz ne 
Anliox Enitan regele Siriei, învlgindă snă ze m.- 
gînă în temalslă lerssalimălzi,. wi batalia israeliyi- 
loră ks filistenii, de Petru Breughel. 

CAMERA III. 

Picturi amestecate. 

Între maitele niktări dintr'ayeast sals, difer» în 
art» ui geniă kadrsl Nr. 65, de Jaques-Callot, ue re- 
nresinlă snă tîrgă într'snă sată, — Aveastr sniri-. 
tsoast niktsrs, ka s fie bine înweleas» wi nre-. 
usit> dănv merită, kats ss fie esaminale kă mare 
atrnyisie. 

  

(1) Ast-felă o dektarr ksnoskatori de nikisea.
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CAMERA IV. 
Cade de scdla Germană din secolul XVI. 

"Mai toate kadrele din kamera 'aveasta, renre- 
sint ssbiekte cklisiastiue, souiale imi kamnestre; 
dar nisi snzlă dintr'insele nă nresini» interese ar- 
tistiae, fiind-k toate în generală ssnt imilauii sla- 
be alle kaneteloră doner» italiane mi flamande. 

CAMERA V, VI, VII și VIU. 

Scola germană modernă. 

Într'aveste natrs suli, ssntă hadrele niktoriloră 
„vivenui. Malte dintr'insele sănt frsmoase la vede- 
re, dar nă nresiniz ucliă mai mikă interes artistikă; 
singsrălă kadrs kare las a se vedea isi kulea tru- 
sări de geniă, csle Jason rnindă melslă de asră, 
desemnată de Jeseph Kachsman, dar mi auesta nă 
esle de -kită o feriuilv imitagie d&nv Kanova usi 
Tordvalsen(1). 

Osebilă de aueasis mare galerie a stalslsă, mai 
sănlă -wi altele nartikslate, urekzm Lambergsche- 
galerie, mi ascea a nrinuinelzi Lichtenstein. 

Yea d'intiiă se all» în lokalslă akademici bele= 
loră-arle din kalea nsmit» Ana-Gase Nr. 890, mi se 
komasne din 800 kadre, din kare snele ssnt de sn 
mare interesă artistikă. 

| ea de a doza este în nalatal nrinuinelzi, de la 
Rosau Nr: 130. — Esklsdinds nalatăl kare este de- 
korat ks uelle mai frsmoase niktări în afrcsko, ama= 
torslă de ksriositsyi va gzsi aui o măluime de sta- - 

(1) Galeria- Belvedere desnre kare vorbirsmă, de mi este 
ksrată sn denozită de niktrz, are kă toate astea mi kite-va 
stalse saă onere de skslntsrs; dar elle nz ssntă de mare ine 
teresă artistikă. 

17 ”
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. 

„ise-de marmare mi brobi(1) wi o mie natră sute 
uinui-zeui mi dot de kadre de tuate Skualele mi e- 

„ Mosile, între kare se gwsesk foarte malte demne de 
“a fi observate” de artisti wi de kanoskvtorii de 
niktăro. _ , 

Afarv' de auestea, mai ssntă galeriile nsmite 
Esterhazy din fobergală Maria Hilt Nr. 40, wi gale- 
rica Zernin din fobargslă Losefstadt Nr. 243. 

Kadrele din aueste dos galerii săntă de dife- 
rite skoale. - 

În nrima galerie se deosibeskă dos kadre, na 
de Rembrant întitălat» Ecee homo, kare arin delika- 
leua nenelzlăi, esaktitatea formeloră wm: marea imj- 
lagisne a natarei, fă preklamatu de ksnoskvtori ka 
nrima kadr din avea galerie. — Wea-l-alis este a 
Madonv din uelle mai uelebre ae ag ewită din ne- 
nelsis Ii Rafacl Sanzio. | 

Între kadrele din galeriea Zernin, se deosibe- 
te nrin frămasege un stilă, sn nacsagiă, de nikta- 
rălă olandeză Van-Artois, ii treue de kană d'onerw 
din toate nikisrele aveslai maestru, 

n EDEN — | - 

ia carte, ne mite 

(1) Toate aueste stalse ssntă konii dans selle antise, ui 
hă nresinteaz3 &n$ mare interesă artistikă, | Ă
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CAPITOLULU XVI. 

Grădinele și localitățile de plăcere din 
prejurulă, Vienei, 

Ka sv fimă fideli ţitlslsi dată avuestsi kanitols, 
vomă înuene deskrierea noastrs de la grmdini, 
mi înko de la uea mai rensmite ue se nsmemle 
Glasis, 

Arvivm dar kr sb nămele anesta esist» în kaniia- 
la imnerislăi Asstriak sn aleiă foarte întins. — Avestă 
aleiă, “lată de 600 nawi wi traversată de o msl- 
„ime de ki, este sitzată între bastioane imi fo- 
bărgără, ulii are dsnr ksm am mai zisă o mare în- 
tindere. - 

Ilartea uea mai freksentatz de vienezi mi de 
“streini, este uca nsmitv Vaser-Glasis, silăatr lin- 
g» moarta Karolinei (Carolinenthor), snde se afis 
kivdită snă frămosă kasină, mi snă stabilimentă de 
ane minerale. Aui se uadăns dimineaga wi seara o 
inăyime de nouolă din toate klasele, ka s netrea- 
k» kite-va ore nlvkăte, în ssnelsl bandeloră mili- 
lare ue sens în toate zilele. 

Dsne glasisă, vine Foles-Garten' (erodina no- 
nolslsi), format» la 1820 de hkaizerziă Frantz |, 
Ani se adănv mai adesea uonslayiea Vienei, la sr 
askslte înkîniwtoarele valsări alle komnositoralsi 
lohan-Straus, esekstate de faimusală orkestrs diri- 
giată de singălara velebritate ve arstarsmă, wi. ka



— 132 — 

St soarb» amara mi snămoasa bvstar» a. Yeresei(£) 
"kă fleoma aueea kărivasa, ue este noarie nagiăne- 
loră anglo-germane. - 

În mizlokslă grwdinei este kIvdită temnlslă Isi 
Theseu, nmită astfelă nentra Staisa lui Theseu ue 
se lionservv întrinsăl, Ă 

Adcasii grsus ue renresints ne eroslă Ellin, 
învingtoră în kontra uelebralsi Minotazră din la- 
birintslă Insslei Kreta, este de marmsrr albs din 
măntele Hymelte, mi trege de snzlă din velle mai 
bsne onere alle skzlntorglsi Canova(?), — Ea fs 
jădekais de mai mălgi skslaturi, ui topi 0 grsirp 
demn de nămele ue noartv; nămai Isi M. L. Vi- 
ardot i se nsră năyin kam teatral, ami îi nlokă mai 
măltă nosipiea Minvtazrslzi, de kit a li Theseu,. 

Mai săntă wi alte grodini, nrekum : Paradies- 

    

(1) Am zisă bzatăra “Veresei, mi înelegă berea. — Mo- tivală îns ue ne-a silită a ne servi ks nsmele ănei zeiye olimajane, Ka s arstsmă 0 bvătars atită de amars, este, k fabrikangii de bere din Germania ne voindă ss se lase mai josă de kîtă vinzxtorii de vină, karij videa. de dinmii, fikars totă ue ngtarz ui skriserz istoriea berii kriea îi dete nu- mele zeigei Yeres (Cerevisias), mi voir a o fose sr treakz, de nektarslă olimnslgi skandinav, 
() Atenienii, voindă a se libera de relele se ssferea Gresia întreags din nartea Isi Minos Regele insalei Kreta, se îuvoi k5 anelă rege ka sz'i trimius ue fie-kare an kîte wante jsni mi ante Vezrgiue alemi din uelle mai novile familii alle Gresici snre a servi de nătrimentă fuimosălzi minotazră din lebirintă — Între viktimele alese urin sorpi nentră înnlini- rea avestsi neomenosă maktă fiindă wi Thescu. ksm ajsnse în insăla Kreta ellă se înamors de Ariadna de la kare lzindă kousiliile Hescsare, intro în labirintă wi omori ne minoiazră, ear dau aueca 13 ne Ariadna îunrezns kg jănii konii mi se întoarse în Grevia, : (Bistark viaga lui Theseu), 

»
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Garten mi Burg-Garten, dar neavînd într'însele ni- 
mikă demnă de deskrisă treuemă înainte mi venim 
a grodina botanikv a sniversitrpi de mediuins. 
Avi kvivtorală o sv vaz» o bogat» kolekgizne de 
nlante mediuiriale din toate Klimele globalzi nymîn- 
teskă, kolosalzlă stabilimentă în kare se aflv akade- 
mia de mediuiny wi alte kărioitvai. 

Ns vomă termina kanitolslă auesta fre a ziue 
meva desure bosketals sa; grvdina nsmits Prater, 
desnre aueast; lokalitate atită de maltă isbits de 
vienezi, ănde bsrgezsl vine în toate zilele de ssr- 
bztoare kă femeea wi konii Isi de iai acră kărată, 
de se nlimbs, mnînks wi beas; mi &nde la săne- 
islă snsi klarinelă wi o tromb, ue skotă nimute să- 
nete mai asare de kit avelea ue axă sv iass din 
instrămentslă arkangelalsi Gabrielă; banii uismari mi 
kroitori, ditindă taksele uelle prele, joaks ka ni- 
wte disneragi ne antika arie: O! tu liber Sustin, 

Gridina aueasta s'a înfiinuală do Loseh II, 
1766, wi este sitsatv ne inssla uca mare a Da 
bisli între Augarien, Brigitenau fobsrgsl Leopold- 
Stadt mi. lăgerzeile, 

Ea se komnane din nralerslă de sssă mi uellg 
de josă, 

În uellă de săs$ este snă aleiă de o lsngime 
ve săruasv sima de doăv-mii-doăt-săle metre, nlan- 
lată kă kastani. — Auest aleiă se îmuarte în trei Nori: 
nartea din mizluk serv nentră karsăl ir»sătreioră, uea 
din dreanla nentrs amatorii de ksturită, ear. uea din 
stinga neutră uedoni(î). — Totă aui se a ană 
  

() iledoni deriv» de la latinală Pedes mi îâ kazelă a- 
vesta se inuelege oamenii asoia se se ulimbr ue josă saă 
kă ningarele.
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teatră de marionete, o nanoramy mi otelslă de fan= 
tasie nămilă Griine Lust Haus, freksenlată foarte 

„meltă de vienezi, în zilele velle framoase de var». 
„Afars de avestea mai săntă kîmnii Elisei ai Vienei, 
ksrsălă mi narkslă englezeskă. | 

Iraterslă de josă fiind komnssă de o mălgime 
de kirvismi (Vain-Haus), miui nanorame, i grodini 
în kare se arsnkv foksri de arlifiuiă, ns are nimikă 
demnă de a fi deskrisg, 

- Îmarejsrslă Vienei s&ntă o mălgime de lokali- 
ivui de nlvuere, dară uelle mai însemnate santă 
Marschfeld, lokalitate foarte bogat în săvenire isto- 
ride, dar area năgin noetikp. — Heiligen-Stadt, no- 
sigiăne foarte frămoasz, nde (ziue legenda) im- 
ueratorălă Probus nlânte nentră nrima oarv via în 
Asstria. Ayi se viii o mslyime de kase de kimnă 
(Case di Campagna) foarte framoase. 

Ktoster Nauburg, orams mikă sitsată narte ne 
înfloritele margini alle Dansbislsi, ear narte ne o 
kolint, : Asi kolutorslă vede rsinele ansi antikă 
fortă, klwdită de Oitucar regele Boemiei, kasarina 
nioneriloră, a nontonieriloră, wi stabilimeutală de 
ckăinare ali flotilei de vanvare dsne Dansbiă, — 
Afar de auestea, kvlvtorală archeologx, g'semte 
aui o mălyime de monsmente din sckolii glorioui 
al belelurs-arte, o: biblictek» fuarte bogat» mi snă 
kabinetă de obiekte nrebioase, 

Debling, frsmoas» nentră nosiwisnea mi vilele 
ue o înkoujuarz. 

„Vienervald saă mantele Celius alls Komani- 
loră, wi Callemberg. — Aycastv lukalitate ne ads- 
ve aminte asedislă Vienei de armala otomanr, ko- 
mandalv de Hara-Mastafa vizirălă; ue mikslă ci



mănte se afla; kantonate armatele dsuelsi de Lorena 
înaintea venirei Isi loan Sobieski. — Tot aui se vede 
înkz nîno aksmă, otelslă în kare “uelebrală” Hozart 
komasse uea mai mare narte din uelebra cuerv Il 
Flauto-magico. - 

Hiezing, lokalitate kz dos-mii-uinui-sate lo- 
kăitori. — Între maltele vile de kare este înkonjs- 
ratb aueasts lukalitate, se deosiberate în Îrsmăsene 
Vila baronsls Hiige!; ear mai ks seamn kasinsls sas 
salonală nsmită Dommayer-Kasino, snde se adsns topi 
gasironomii mi amatorii de nlvucri, ka sm mnînue 
renămitală Striidel ue se konfekpioneaz» avi, ui s% 
a5z% magiuele ssnete ue esă din arksmslă Isi luhan 
Straus. | | 

Laxembsrg; în aveast, inkalitate se af snă 
kastelă imnerială ue serve de residengz familiei kai 
zerălăi ne timna!l& uellă kuldzrosă als veref. — kas- 
telslă avesta este kladită de dsuele Albert II de 
Habsburg la 1378, ear mslt mai în srms fs renoită 
de Maria 'Teresia. — Obicktele 'uelle mat demne de 
visilată săntă : Parcul, ue treue de vellă mai mare 
din toals Esrona, monsmentală kaizeralsi Fran- 
oisck(1), Iodsl Leoniloră, Temnlslă Concordiei, wi 

“allă Dianei, kaskada natărals, basensl ks nemtii ax= 
rii, mi mai mslte nikistă wi niese de skălatărv(2), 

Dozv-zeui de minste ssnt de ajsns kslvloralsi ka 
55 se dăk de aui la frămoasa lokalitate numita Leo- 
po!d-Berg, ne ale kwria învlgimi Romanii ko diserg 
o uitadels ue fs mai în srms desfiingat» de barbari, 

-4!) Aseasts Stati este enits din dalta velebralzi skzin= 
toră Marchessi IN | o - (?) Toate aseste niese de arts sint de iaes!ri germani,
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Margrafii de Babenberg zidirz aui snă kastelă 
„foarte tare ue îs de mai mslte ori distrs mi rekonstră- 

ilă, iar la 1529 fă desfiinuată ks totală de Asstriaui, 
temînds-se a nă se fortifika Tersii întinsalz. 

Malt mai în zrmv fs reedifikat de kaizersl Leo= 
noldt, mi de atsnui i s'a dai nsmele ue noarts asivzi, 

Emindă din Virna ne linia nemit» Văebring, în 
năuin timnă ajsngi la o lokalitate ue noarty tot a- 
vest năme. — Aui se afiv znălă din uelle mai re= 
nămite uimitire alle Vienei. 

Rekemandimă kolvtoriloră nostri, iar mai kă 
Scam» msziko-fililoră ss viziteze anest cimiter, lwui 
a s% vaz». întrînsălă mormintele aitislilor în mă- 
Sik» L. V, Beethoven, Frantz-Schubert wi Gluek(2). 

Baden, orawmă. de bwi, alle k'răi. ane minerale 
sent deskonerile de romani; aueasta se dovedeute 
din inskringisnea: AQUZ ROMANE ue se vede 
skslntatz ne o slink de kalkaris. — Anele auestea 
aă într'insele usvioass uii se întrebzingeaz» nentră 
boată mi skoldată, 

U-Hlă mai rensmită din aueste isvoare este 
Uisprung ue ese dinti'o grots altări ks narkală. 

Deosebită de ageste ane, mai ssntă ui altele kă 
diferite nzmiri, ear malătiile ve se vindeks din- 
minsele sănt dsrerile artikălare, skrofălele imi res- 
malismslă. — Ani, ka la niui &nsl din amezvmintele 
de ane minerale din Germania, nz săntă stabili- 
mente în narte ncnirs bvrbagi ui femei, ui se 
îmbuiaz» toui la snă lokă, ueea ue mi s'ansrstă 
kariosă ui kam imnsdikă, 

  

(1) Asemti trei Artimii îmaresnv ks Haydn, Hendej ui 
Mozart, sînt scle mal rensmite genizri imszikale ue a nrodaa 
Germania.
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Vederea 'auestoră stabilimente din. are ui gă- 
veinălă wi nartikălarii 'se - folosesk& foarte „mall, 
m» fokă s»'mi adakă aminte de ţara mea. — A- 
vemă wi noi ane minerale mi -înks msile uri. foaite 
esnelente, dintre kare, Balta-albz mi vre-o. kite=va 
isvoare de la Koziea, notă 'revaliza. kă uelle mai re- 
nsmite ane alle Esronei; dar linsa de” stabilimente 
fase a fi foarte“ năgină visitate aueste - isveare dv- 
imtoare de viaur. : pa ! : 

„ Amă visitată mai îmslie din anele;' minerale de 
la noi, ui aină vwzată kă: deststp desolanisne o: 
“komalekt» linsv de: stabilimente . “nentră konserva- 
rea” loră ii advaostirea velloră ue vină 's1. vea- 

_rb koroborarea senviouit de la “dinsele, — Lin - 
seskă kasele de lokăinyr, linseskă . grzdinele me- . 
arivrată trebsinvoase- neritrg. îmbsetori, huseskă $v= 
lile - de adsnare, lisewte kiar „xrana!. „+ + în 
kit de mălte ori. “aueste nrivayizni ' devină kassa 
nrinuinălr; “kare faue ne îinbvetori a se întoarue 
mai bolnavi. de kit ksm: erag înainte. de-a. visita 
auelle ane, a a 

Am voi-sw-mtimă de se găvernals nostră nă'se 
ok&n de avestă folusitoră artikol, de ue konisilizlă 

mediuiloră ns faue analisa. aiestoră anc “aţilă de 

bine îvkwloare ” are că ssntă de komode nentră 

tot romsnslă ? -De ve nronrietari meîngrijeskă * a- 
tă de malt. nimte.. bogyuii dale de. natsr», ui a k'p= 

rora esnloatare ris -ucre nisi timnă îndel 5gată, niui 

keltseli estraordinare(1); dar ue. zikă! Ară fi o ne= 

(9 Ilrinsinele Stirbeiă vizitiadă în annslă 1855 anele mi- 

nerale dela Monastirea ioziea îinmresnz ks înveyalzlă doktor 

Davila, wi rzmiind îniiatat de snerba kalitate' a auestor aue, 

dete ordonanga k5 Nr. 1724 ka sr fakz la asele isvoary 

18
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bsnie sr: nreținzs uine-va asemenea îmbănstzpiri de 
la gh gsvernă ka allă perei noastre, kare de uinui- 
Sure-zeue ani faue urosele, wi mosele nz averi, kare 
în lokă sv fak» risrile navigabile ka S3 ads bo- 
gzpiile streine în pars, le. “lass în -ama de mare ne- 
îngrijire kr ăne-ori inăndeaze kîmniile wi striks 
semenvtările, ear alteori ns “gssemti niui 0 nikw- 
tăr5 de ans întrinsele;. de ia snă găvernă o mai 

„renetsmnă, “kare nriverte- ks imnasibilitate tolă ue 
este - de folosslă komsnă, kare zidemte: kastele ne 
virfală msngiloră, -ka în timnslă fesdaliteui,  fvr» a 
se. gîndi kit de nsyină la Stabilimentele nsbliue din 
kanitals ve kadă în raine, ui la navagizlă sligiloră 
ye te faue ssui ărvuti „viaga(1), 

CAPITOLUL Xvu 

Casteluliă Sehăndrun. 

Kastelală uueslta arivită “din nete de vedere 
arkitektonikă, n însnirs. de kită ideea nui mare 
otelă, ksuă nă are în stilslă ssă nimikă - grandiosă. 
  

metalise snă stabilimentă de bai ncekămă se afl în Ger- mania mi Fransia. — [llanslă se fokă, devizală asemenea, dar 
stabilimenială rămase neklzdi 118, ui va mai rsmînea măilă 
timnă în” starea aveasta!:, 

C) Mai adsuemă aminte lektoriloră nostri ks ateasta ls- 
Istorie s'a skrisă în anslă 1858,
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Lokalitatea ne kare este klzdită, era în vekime 
akonerit» de arbori selbatevi mi n nresinta vede- 
rii nimikă interesantă, dar kaizerzlă Maximilian II 

klvdi ne lokslă. auesta. sn mikă hastelă, * Leopold I- 

la 1700 mai klwdi ănă  nalală; car Maria 'Teresiea 

la 1944 ssrn ne amîndosv mi kivdi kastelzlă ue 

se vede astrzi, a k»rsia Ingime este - -de mase-săle 
irei-zeui stinjeni, 

Avestă edifiviă konrinde în sine. o mie natrs- 
săte natră-zeui kamere,  deosebiță de dinenden- 

pele salle; din aveste kamere se deosibeskă velle 

- destinate „nenirs familiea imnerials, ve săită mo- 

bilate mi  dekorate dans. snt găst; mi bogvyie în 
adevsră imnerials. $3 nă zite kvlztorsli. de a 
visila. salonzlă vuellă mare desemnată de Galielmi, 

sala nămiie a Isi Hamilton, kabinetălă kinezeskă, 

Sala de kadre, tealră ete, 
Grbdina ue gine -de auestă * kastelă e formats 

dsu& modelslă uelei. de la Versalia(1). mi este nsss 
în toate zilele. la disnosigisnea nsblikslzi. - 

„În grodina aueasta visitatorală are mai mslte 
Iskrsri frsmoase de vvzstă. În doszlă basenzlui ue 
termin'v narterslă ueil mare, se înaluz sn anfi-tea- - 
iră de verdzre ue înkoroneazv arkadele snui nor- 
tikă deskisă, kare are o lsngime. de -171 wi învlgi- 

mea de 48 stinjeni. ' ELls dateaza de la. 1775 wi se 
nămenute Glorietă (La Gloriette.) — D aui se des- 
tinde înnaintea arivitorălzi o nanorams say mi 
bine. o nersnektivi admirabil»; dar. ka sx gssle a- 
ueasi» niviere, ell; kats s» se săe d'asănra glori- 

(5) Astfel mi s'a sus, ui tot âma se vede i în mai mslte 
l sri de kvlstorie,
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etei, mi ka sv fakz aneasta, katr ss nizteaskz snă 
dos-zeuer găardianslaă,. | 
*. Yelle-l-alte: kăriositayă sănt: Fintina vea. frs- moass (Schoembrun) deskouerit de imneratorslă 
Maihias, wi ale! koreia ane servirs maltă timuă la masa auestsi îmnvrată. e 

În. narkală desnre kare. vorbirsmă ss afle mi vre-o kile-va siatse,. dinire, kare se deusibesk aueea a Egerii(1), a Cibelli(2), a Buricici mi a Isi Cinei- natus, kite natr lgkrate de uelebral skslntoră Bayer, 
Hsuin maj denarie” se vs răinele Romane kx obeliskală Eginteană(3), groia Sibilei mi monsmen- tălă rdikată la 1802 de Carolina regina Neanolei, În memoria, măniei sale Maria 'Teresa, 

"eva mai înainte, se vede vilă imnerials, ng= mils Kaiser-Haus, ui gesdina botanikz fondat la 

  

(?) Nimfa Egeria este zeitatea anlikz a Lagislsi (Roma- 'nilor); ea îni avea. grota ari ritsalal ei, -— Tradinia zise ks Nsma Homnilie, legislatorăl mi Hegele Romaniloră, intra fa grota adestei zeine, wi rsmînea în ntăntră mai mslte ore. —În tim- “ngl avela (dane legends) elz nriimea konsiliă de la Nimfa Ege- ria, mi. forma legile ue servire de baz» la uivilisarea feroue= “Isi nonol Romană.— Grota essists mi nîns-astsii în frsmosgl narkă.. nsmit Villa Borghese lîngs msntele Pincio din. Roma. 6) Cibella năiitz de Latini Bea, cra fiikz a li Granas (derz) ui Vesta (îsmînial). — Ea ls de souă ne Satsrn sak Kronos _frâtele ci. —- Malui o kredeaă kx este Diana nii'i daă „diferite nsmiri ni alribăte; dar lokalitvuile în kare nămția mai malui adoratori craă insula zeta mut Frigia. — Misterală mi joksrile se se s5virmeaă în onoarea “ei, ereaă foarte Sgomotoase. mi xncori linsite de nsdoare — Între diferitele ci atribute avea mi ne aela de a nrutege zbele, de aucea 0 desemnnă kso forterens năs» ne kap. (vezi mitol, Roman”). (5) Rainele avestea ui obelisksl sînt moderne, konsiesite dsne desensl dat de uelebrel Hohenbergen. 
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- 1153 de kaizerăl Francisk I, uri nerfekgionatv. mai 

în ărmv de sskuesorii sni. 

Tot în aueasts grpdin se afls.0 mare mena- 
gerie, în kare se vede uelle mai fieroase' animale 
alle istsloră klimelcră, mi o kolekisne: bogat» de 
naseri de toate gensrile. — Din animălele feroue 
nămai ărsălă albă ui kastorălă "mi-a fskată imare= 
sisne, ear din kolekyisnea ornitologik»,. nămai na- 
szrea nsmitz Lira(?), nenirs btrioasa konsbrskyisne 
a koadei salle. 

Visitaiă o mare narte din kamerile auestui kas- 
telă, mi admiraiă Isksslă wi magnifisenua ue vozait 
într'însele;. dar kînd intraiă în kamera” aueea ănde 

„la 1809 Oktombre 44 se 'ssb-skrise nauea între 
Franuia wi Asstria, mi unde la 1832 îmi dete sl- 
tima resniragie dsuele -de Reichstadt, fizlă- marelzi 
Nanoleon, în avea kamery snde loksi mai maltă 
limnă Regele Regiloră mi erozlă eroviloră, su sen- 
timentă de venerâgiăne se demtents în inima mea, 
nbrea ke voză înainte-ni toate viktoriile uele- 
brălzi resbelator, mii ne mîndrii notentayi ai Esronei 
amtentindă sn gestă allă marelzi Omă ka s devie 
nalizi ka moartea. — Nă katezamă s» ninziă dra- 
neriile natslsi ne kare renassase. auellă Soare. allă 
sniversolsi, a korsia snlendoare, dănt ue lsmin» ls- 
mea întreagz, merse de se askănse în stînka de 
la Santa Helena. ! 

Între alțe kăriositoyi ue se vodă în auestă a- 

  

(UD Lira, nsmits Ellineiute: 'Ogure iugogăgus este o nast- 
re se s gssemte nămai în Asstralia. -— Msrimea kornălsi ei 
este kit a nasi fazan; dar acea ve o fase interesantz este 
koada "ei, se are forma antikslsi instrsment nsmit Lirz, de 
3nde wi deriv» nămele ae noartp
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„martamentă, ssnt koresnodingele ginste de Nanoleon kă diferipii demnitari al imneriulsi. — Arsnkait arivi- 
“Tea ne mai mslte dintr'însele, ui ms onriiă asnra snzi 
nlikă ks inskringisnea srmotoare Memorii alle dok- 

„torălzi N.... asănra esekstorii li Friderich Staaps 
stedentălă, mambrg allă sosietsyii nsmit» Tugens- 
bund ; uitiig o nagin» din elle mi vszzis uelle ue 
rmeazs : 

N 

„CAPITOLULU XIX. : 

Friderich-Staaps sa. atentatul de la Schoen- 
brun în contra viejeă. luă Napoleon 1, 

a E 

„ PRIDERICH, . 

Între Weimar mi Gotha, ne malală velă îndo- 
ită allă flsvizlsi Rodas, doarme. linimtită ui în uea 
mai nerfekis lene  noctiks orâusl; Erfurt îmnre= 
ăn kă vei trei-zeui mii lokăitori ai Isi, ks bise- 
riuile .de slilă gotikă din timasl Klasivitoyii, ks nie- 
gele ui fortifikagiile Isi. - 

Loksitorii auestzi. orawă, de wi săntă germani 
în toat» estensisnea termenslzi; dar. nrin ksragizlă 
loră estraordinară mi inipiativa ue iat la toate ak- 
tele de natriotismă, difers foarte msltă de uelle- 
J-alte nonslagisni de ras” teztoniks. 

4



Ş 2 — 148 — 

Ka ss konvingem ne lektorii nomtri ks na- 
negirikulă ge fauemă avestoră demni: disuendengi 
ai marelsi Herman(1) n este inerholikă, e de ajsns 
a le arvia kr ci fărz uei din tiiă kare adontare re- 
forma salzlariv a uelebrălsi Martin Luther, wi totă 
ei o. săsginăr» mai ks -koldărz mai 0 întinsers în loa- 
3 Germania kă nregală sîngelsi lor, 

- Ve la 1796, loksca în oramălă auesta nreotală 
nrotestani Emerich Staaps, viaua Isi nlinx de virlăgi 
evangeliue, abnegarea ui -sakrifiuele ue fzuca nentrs 
binele komsnă, îllă fals s» kîutige amoarea iztălor 
loksitoriloră din Erfurt. — Auest onorabi lă bmtrînă 
avea sn fiă nămit: Friderich, la a -kzrsia cdskagisne 
îni -dedikase toate nheuerile wi renavsăl viegei. 

Tînursl Staaps era de sn karakter alin de fokă 
iui nasisne. . Desnre ksrajă mi abnegauie ns vom 
zise nimikt; kouă ori-ue a zise, n ar fi de kit o 
debils înuerkare, ne ling nrobele ve dete ellă în 
anii de adolesuings wi jsneuz. 

Konilk înk», îi nlmuea s înfrsnte teribila furie 
a elementeloră. —- Yelle mai mari ăragane ui tem- 
neste îllă gaseaă tot d'azna ne eminenya (virfală) 
fortifikapiiloră de la Petersberg, saă în mizlokal ns- 
dărei sekslars nmilv Thirirgenvald, stîndă ne- 
mimkată întokmai ha statăa Isi Odin(2) mi bravînd 
fsrioasele: elemente ka Hădhr(3), 

(1) Herman saă Arminius este sellă mai mare crot ger- 
mană ală antikitegii. — Întrar resbelă ue avă_ ks romanii la 

ans] 9 din erra kreiutins, sdrsmikz uri legioane romane omo= 
rînd ks mina Isi ne Varus, komandantal loră.  Hist, Roman, 

(*) Odin sa; Vodan era zeslă ssnremă allg germanilor, 
mi korzsnsndea ks Jupiter all; Romanilor. 

(3) Hâdhr zezl resbelalzi sa Marte allă germanilor, 
(Vezi mitologia german»),
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Într'o- zi ne la anăsălă soărelzi, nvrvsi lokamslă 
_nvrinteskă mi se dăse sr visiteze narkăl saă grs- 
“dina verbiloră, snde rsmase nînv seara. — Noantlea 
înainta, iar lsna aui anzrea strebwlîndă: grosimea 
norilor, avi iarvii disuvrea în dosslă manpiloră. — 
Tinvrălă Stiaps se nlimba kă nami mari uri lenyi nrin 
snayioasele aice, mi nrivea ks aer nlin de melanko- 

“lie daluele mărmsră all kaskadeloră wi magikală 
jokă ală frănzeloră agităte de. dăluea asr a serei, 
dar - deodaty aszi o vovue argintins mi armonioast 
întonînds kă vea mai mare nasisne. na din uele- 
brile balade germane. La aszală auestoră ssnele 
jsnele tresvri, inima îngens ati bate în konvszlsiăni. 
Este ca zise ellă!— Este Eloisa mea! — Dar ue va 
fi kbătind ea oare în- ayeast» selbs solitarie ne tim- 
nslă nonyii? — Eloiso! Elviso! strigv jnele nrotes- 
taniă, Angelslă mes! Sneranga inimei mcile! vino, 
aratote mi liniwtemte nalnitagiile inimei melle!... 

Dar nă! Ea ns noale fi aui. — E o ilssizne! E ge- 
nizlă botrinei selbe kare voewmte a se distra nrin 
sulferinuele mele. 

[le kind elis se oksna de aueste idei, ară în= 
naintea uriviriloră salle o janz - învesimîntats. în 
vesiminte albe, ks nvrălă galbenă ka. asrală losată 
ne sSnate mi kă ănă bzketă de-rose în mînz, = 

Este ea zise tinvrslă, mi renezindă-se mal iste de 
kit fălgerslă kwză la niuoarele ci. Eloiso, îi zise 
ellă, ue te adsue asi ne auestă timns? 

— Amorslă, resnănse frumoasa konilz înnekals 

de sssnine.  Auelă amoră falală ue arde neînuetată 
în inima. mea! 

— Dar ksm af alai ks ssnlă alui? 

— Amorălă e arevuzbtoră,



— 145 — 

—Aua dar, t ms isbemti seriosă? . 
— Nin la sakrifiuiă, 

— Eli nă tesasră de amoră wi de virtate! 
tii tă Eloiso kît de mslt te izbeskă? wlii kw for 

line lsmea ncentrs mine ară fi ănă desertă, viaga o: 

novais, mi kînd gindesk ko. ..... 
-— Ye voemti sp ziui? 

— Voiă ss zikă ks mîine...... 

 — Vorbeumte, ks moră de nerzbdare! 

— Miine ms trimele tatrl mes la Halle. 

— La Halle! ..:. Dar că ue 'voiă faue [ro 
tine ? 

— 'T5 exuti ju», emti frămoass, iat» dog» kăa- 
litgi kare vor koniribăi foarte msltă ka so te fa-.- 
k5 s5. m dizi, — E3 înss kare ns amy nimikă în 

aueasts lsme de kită ne tine, ue mr voiă faue? 
Km voiă nătea sv trveskă fvrr de tine, frămoasa 

mea Eloisv, kare 'mi ai insnirată nrimele idei de 

amoră ?. Este ueste nstingv ; nă! nă voiă nleka!,.. 
voiă nvrzsi ne bănslă meă nvrinte mi vomă fsgi' 

| îmarezns în msngri uct înkîntetori ai Tirolslsi, vom 
alege snă din noetizele stinui alte Alnilor, ne vom 
faue akolo o kolibz, mi ast-felă angelăl; meă, de- 
narte de souietatea smans. zunde uineva n5 resnirb 

de kiîtă venmslă korsnuiănei, noi vomă adura ne 

Dsmnezeslă natrici noastre, wi "15 vomă bine ks= 
vîuta în frsmoasele ouere alle natărei. Virfzlă Al- 

niloră ue se askănde în nori, kataraktele Inzlzi(1), 

nrenastiile, iresnelele imi nlvile uelle. grozave, ka- 

re deranvnz wi tiramte dsne dînsele granigii kolo- 

sali wi arborii sekolari,; a:ieste teribile konnerte ale 
  

  

(1) n mare riă ue teavers mănyii Tirolzlzi. 

19
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natărei ne va servi de temnls. Voiă “brava kiar 
elementele, ka sz meritţ amorălă tsă; ms voiă szi ne 
kremtetslă stînuiloră ueloră mai 'nalte ka ss'yi adăk 
mikwusnele, voi; ssri din Slinks în slînk> ka: sg mrinză gazela selbatiks wi s*%9 densiă la niuoarele talle nenirs ăn strziată. Da, nentra sn Sorătal ka- re ms va faye gel mai feriuit om din lume. 

—. N5, isbitslă meg Friderich, ns! ursseuite 
aueasii idee. Vei avea, tă kăragislă ss nvroseuuti 
ne venerabilzlg tă nsrinte, wi eă ne llrîna mea 
măm5? Na wii îs ks maledikyiznea nzrinyiloră, 
nersekzteaz» me fii rebeli? N! nx 0 vei faue. aueasta. | . E 

— Akm te înuelegi. — Tg nă mw iăbemti 
de lokă, wi ai kăragisl a 'mi-o arsta în fans. 

— Te amsgemti iăbite Staaps. 
— Ns ingrato. N, niui de ksm! | 
— Îni mai reneiă, sksmnăl mes Friderich, ks te isbesk din toate inima. Te isbeskă ne “kîlă uoate 

izbi 0 jsns în nrimwvarea etvyii salle. 'Tă eruti ss= biektal viseloră melle !  Amorslă ivă este ună koltă 
ncniră inima mea, dar, .,., 

— Vorbemte! . -- 
_— Săntă datorii mal mari, kare mw onreskă a 

nsrtsi kasa nvrinteasks, — Ye va deveni oare ser- 
mana mea mms, kînd ar ncrde ne snika ci [iik 9 
— Ea negrewmit va msri de întristare, , 

— Ama dară totă s'a finită între noi, zise. 
tinzrală., N i 

— N! Friderich! 
— Ye fel? nă te înnelegă, — esnlikzte, 
— Noi vom trzi nentră sn timnă senarayi, ka
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s nătem dan» întoaruerea ta de la akademie a ne 
sni nentrs tot d'asna. 

— Dar uine ms noate asigara la linsa mea 
nă te va faue s ms: zii? 

— Sr te sită! Ex s te zilă? Rasă mai ks- 
noskat amikslă meă! mi ka sm ui daă o nrobz de 
amorălă ue nstreskă nenirs tine, jsră înaintea Isi 
Dsmnezes kare ksnoawte sentimentele inimei mele, 
k» nă voiă fi de kiţ a ta sai a Isi, 

Avestă jsrsmintă diktată de o inimb mai nărs 
de kit neaoa dsns eminengele Alnilors, mi nronăn= 
uată de bazele uelle rsmene mi neatinse de: min= 
vint alle Eloisi, îvkă-s» disnars neînkrederea din 
inima vea alin de nasisne a Isi Friderich; ellă o 
îmbrogiurv ui densnînd ne frsntea ci uea kastm sn 
ardinte svratat, îi zise: Voiă nleka Eloiso daka ls o. 
voemli, dar genizl amorslsi meă va nlana neînue- 
tată d'asănra kanslzi tă. — Ms voiă gîndi nămai 
a tine, m voiă sili ss deviă uellă mai bsnă sts- 
dentă, voiă învzua filosofia, voiă deveni sn Schiller, 
ăn Gothe, nsmai ka sw'pi nlakă pie. | 

Ei se linuntir» mi emir amîndoi din nark&.—- 
A dosa zi towi aneia kari knonuteas ne auesii 

doi konii mi- angelikal lors amoră, avărs okasis= 
nea a vedea sna din elle mai săblime ssene ne 
kare uei mai maii noeni n'aă rezmită a le deskri: 
Aseaste suenv era desivrpirea loră.
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o n 
: BLOISA, 

„$3 lesemă- n6 erozlă nostră în akademia' de 
la Halle, kvtindă niatra filosofalz ne kare aă kvă- 
taPo mi o kâsty înk mălui învaui, (br ao nu- 
tea gvsi, mi ne kînd ellă îmi va ameni kanzlă kz 
tevriele wi stoniile nerealisabile a le nedanyiloră 
germani, noi vom nsne ne frămoasa Eloiza în re- 
lagizne kă lektorii nouitri. 

. Aveastv nirafs a Rinslzi avă de nvrinte ne sn 
artist în mssik», kare de mi treuea deo uelebritate 
ne auelă timnă, meri kă toate astea în miscrie, uri 
[vs» ne vvdsva Isi în nrada uellej mai mari neaveri. 

„Nenorouita femee de mi Iskra de dimineana 
mint seara îmnresn» ks bela Eloisa, de mi dăuea 
o viau+ foarte modest», dar tot nă ar fi nătstă s3 
se anere de tortăra miseriei, daka nrovedinpa kare 
vede ioate wi nă lasz-niui ne uea mai infini in- 
Sektp 8% niarv, ns “iar fi trimisă ne uvrintele Isi 
Friderich” în ajatoră. 

Bansl nwstor visits ne măma Eloisi ui se simyi 
miwmkat nîns la lakrime de resignagisnea ks kare “auele 
do nenosogite ssffereaă asurimea soartei, Elă deuise 
ale salva de miserie; dar nobila Isi inim» nz nztea 
ssferi a le trimete ajstorsl să într'sn kină degrada- 
toră, kănowmtea din esncticnus k3 svrakulă are: uri 
ellă mîndria Ii. — We ka dar? — Kem»- ne o- 
norabila- femee mii oferi lokal de. dirigent» la ană 
nension de fette sîrmane, n&s ssb imediala kărs a 
venerabilslzi botrint, wi ast-fel$ înlesni neferiuitei 
vzilsve nă nămai v esistenus onorabil“, dar wi me- 

“ziile neucsarii nentră edskarea filici sale. i
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Eloisa dar, salvat; de. kinsrile miseriei ue o 
konsăma, înuenă a se desvolta întokmai ka rosa de 
nrimovara la dsluele raze alle soarelăi din Isna 
Isi Maiă. i 

Aveasts inouent» konils, ne lîng» o statărz mv= 
Teagz, oki de uellă mai frăwmosă azsră, trvsări n0- 
bile wi baze de uellă mai nerfektă karmin, avea 
snirită esgelentă, voue frămoass nerfektă întonats 
wi talent eminent în niktars: 

[le lîng toate aveste briliante kăalitoui, jăna 
Eloisa snea sn karaklieră eroikă, deuisă wi alin de 
generosilale,. . e 
_Nă treuea o zi în kare mika Elois s» n svîr- 
measks kite o fanty karitabilz. — Aui o vedea uine-va 
ajătindă ne miuele salle konskulare ka sui înveno 
lekyisnele, asi iarvui nlekind genskii înaintea ms- 

„mei salle mi uerînd ertare. nentră vre &na din: ka- 
maradele salle; iar seara. se dzuea în deliuiosslă 
uarkă allă stabilimentalăi wi romînea akolo maj 
mălte ore, în nrada nor meditânizni misterioase. . 

Sa zisă de mai mălui fisiotogi, k» inimele es- 
uelente i generoase, n'as de kită a se întilni. o 
date în viaua loră, wi elle kate s7 se isbeaskn. 
Tinsrăl Friderich întîlni ne bela Eloisa, o „nrivi mi 
o izbi fers a nztea sz dea sokoteals dei ue, wi 
nentrs ue, _ „o 

Din zioa aueea ambii jsni devenirs nesenara- 
bili, inosengi ka urimele fiinue emite din mîna 
kreatorslzi, ei netreueas orele „zilei wi ale nongii 
okănîndăse kz lekpisnele; iar mai mslt kă mssika, 
arta lor de nredilekpisne. Asrora îi grsea mai tot 
d'asna în narkă, kîntînd mi fukînds'mi diferite jskwrii 
konilzrewti, saă kălegind flori din kare fnueas ko=
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roane wi le nsneai ne kanslă salvatoralzi sma- 
nitopii. a. a 
- Tisringii loră îi nriveat ks nesnăs» hskărie ui 
se felivitaă între dînmii de urematsra inteligenys 
ii. amabilitatea fiiloră lorg. | i 

O! Inouengr, inovenub! kîtă de feriuiui santă 
aueia ue te nosedă! mi tă amoră, zeitate ssnrems 
ve anrinzi inimile inovente ui le insairi virtstea, 
Tă kare ai nresidat la krearea ăniversălsi! To a 
korăia forgs elektrik fa ne :omă S% strzbats ms- 
rile, se esnloateze sekretele firmamentălzi, sz în- 
frsnte kiar moartea! — vegi abandona voi oare ne - 
aucste dosz kreatare ? — Veni ssferi ss kazs 

„ kandidele lor inime urads _vivizlsi degradatoră ? 
— Vei nrefera voi kăibzlă tărtsrelei ne ling a- 
veste dor inime atit de nsre wi virgine ?(1) - | 

“Treksrs zille treksrz nonui, trekărs kiar lsni 
mi ani firt ss adăks vre-o skimbare în 'viaua a- 
vestoră doi kunii; dar de o dat» ei devenirt giu- 
ditori mi seriomi. Amorală inovenpei se densrtase 
din inimile lor; lesînd ne Venerea feniuian» (2) kare 
k»ta nerderea lork, “ 

Hrimele simtome alle ucrderii feriuirei loră se 
arblarz. — Familiaritatea înuens s» disnars dintre 
—————— 

  

(!) ldeea aueasta am îmarsmatato de la noetslă engleză 
Goldschmidt; ellă zise ks amoră ns esista nre nemîntă, wi ke 
daka se koboarz kite odats din întimmea serslsi, ns o 
fame aseasia de ki ka ss înkvizeasks kăibsl tărtsrelilor, ks 
alte ksvinte aratz ks nămai tărisrelile miiă a izbi. 

(2) Venerea fenivians, nămits Astarte, difera mslt de «ea 
ellineaskz mi romans; kpui ea Mroiegea mai nisltă amorsrile 
simuăale saă brăi6, wi ne altarslă ei. se sakrifikaă viktime 
5mane. 

-
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dînmii, de kîte ori se întilneaă nrivirile loră, fiori 
revi, le. uztrendea inimile; kînd vorbeaă, vpuea' le 
tremăra, sădori „reui le konrindea tot kornzlă, * | 

Ei se isbeaă, mi ks toate astea fsgeaâ sasi de 
alisl mi k»ataă în Singărvlate' remediz! auestsi ră, 
ne. kare îlă simyea fr sz'ls kănoasks, — Dar măngii, 
selbele mi kaskadele nitoresai alle rizriloră, în lokă 
ss le aline ssfferinua, o msrea mi mai mălt. 

Elvisa mai debils de kiţ Friderich, n nstă sp 
resiste maltă fatalelor. loviri alle auellei violente na- 
sisni, — 0 ksldare teribil> kare mal în ărm» se 
transform% în frigări, era anroane ao năne ne ka= 
lea elernitpii, a | 

“Kit dsr» malatia ei, Friderich no nsrisi mekar 
sn momentă. — Nenoroyitsl konil se silea din toate 
nsterile sb'i uwsreze săfferinmele. — EBllz deyeni= 
se angelzlă konsolatore allă amiuei salle. 

&ne-ori îi nara miui istorioare ka si 0 dis= 
treze, alle ori îi kînla balade de amoră; iar kind 
venea somnală sv'i. înkizs"uleonile, ellă disuvrea ka 
sb Sirvbale manpii uei mai înnalui mi sz'i âdsky 
nsi de nvssri mi mikmsnele selbaliue, “ne tare ti- 
nvra konils le ariimea ks o nesnsss bskarie, .. 
__ Rbăl kă toate aslea nrogresa ks raniditate, jena 
konils slubise atit de mslt, ks ns iai ntea Sb 'Yor= 
bEask ; okii că vei frimowi, se stinsese, naloarea 
mi frigălă- moruii naralisase toalv Vigoarea auestai 
angelă de karitate, Ă | 

Nenorosita mzmw alingea la kanăl ei nlins de disnerare; iar Friderich .îngenskiată înaintea snsi. krsuilis skălutat în marimărs,. răga ne Fislă Mariei ka 55] redea ne mika şa Eloiss. i 
Dar. Ilrovedinya kare are okislă ui ărekea. a=.
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gintat» asănra uelloră konrinmi de valzrile dsrerei 
-mi alle ssferiniței, aszi sssninele- lor. 

Delirăl- ssferindei înuetz; măma cinzrssi nentră 
nsuin kamera amalatei, iar Friderich nrofitindg de 
vkasisne se anronie de săbicktală amoarei salle mi 
k5 vovea nlin de întristare îi zise: 

— Eloiso, amika, mea ue ai? 
— Nimik, fratele mes, rosnănse konila silinduse 

ai săride, .. 

— T5 me -amrgenmnti: Eloiso. - —- Mat adineaori 
nerdăsemi ăssl simyiriloră, okii tsi eraă akoneriyi 
de smbrele morjii, băna ta msms mi eg nlingeamă 
ui răgamă ne bsnslă Kreatoră ka ss nă te ia de 
la noi. — Dar tă nă ne' azzeai, nz ne vedeai. 

— Tă nlingeai nentrs mine, tă Friderich ? 
— Da, alîngeamă. 
—- Kât emti de bsnă. 
— Da bană, căte isbeskă, 
— Ziui adevvrală ? | | | 
— Kiar adevvrsl, kvui te isbeskă din tot să- 

fletsl, mika mea, | a | 
— În mslgsmeskă isbite Friderich, dar ns 

merit a (i. izbit» atit de msltă; că sant o fat» sir- 
“man, for nobleue, for avere mi uine wtie ve aui 

"- fi devenit, daka niosălă tvă nvrinte ns "mi-ar fi în- 
tinsă mînv de ajstoră.- 

— Ns, Elviso, ns, angelslă me. — 73 eiti 
belz, ai inim» nobi!» ui nlinz de kastitate, nrin ăr= 
mare ai totă ue sară uere dela o jsn konily, ka sd 
fie demn de sn amoră ka all mes. Elvisu! arsnkr 
assnr»'mi o nrivire de amoră. Aibi nietate de mi- 
kai tvă Friderich. — Troemte angelălă meă, trzemte 
nămai neulră mine,
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-— Amuă dori din tot săfletală so trpeskă, kpul - 
e foarte iristă mi îngrozitoră a mari în nrimvvara 
vieyei, în elatca viseloră d'amoră mi de feriuire; 

dar asta nă deninde de la mine. — Mai adineasrea, 

al zis'o tă însă'ui, &mbrele răorpii akonerise faga 

mea, rbyeala senslkralv înghegase tvale fibrele mele, 

— lat ora sănrem», ziueam în mine;ealb Ora des- 

nvryirei mele de isbitală me Friderich! — Sim- 

girile ms abandonarz, eramă în deliră, nrea ks 

Issasemă nalălă kinriloră melle mi: intrasemă în- 

ir'o grrdin» kă uelle mai frăimoase lori, “anii de 

nvsbrele medeas. ne krvuile arboriloră nlantaui ne 

marginea snoră torenie- mai limnezi de kită kris- 
talslă; dar de o dats anvră înaintea mea o femee . 
bel» wi maestoasp. — Ea m» nrivi ks aer alin de 
nasiăne, anvi îmi zisse: 

Konilv! De ue saă vestejită krinii ue kolo- 
reaă fapa ta? — De -ue sa nvlită karminsl bszelor 

tale mi temnesta . nasizneloră a; înkregită atită de 
timnăriă frăntea la? “— fs isbemti! da, isbemuti ne= 
norovito, mi nă kătezi aui. desveli inima. — Xa 3 

tine konila mea, am isbită ne sn fiă kare fouea fe= 

riuirea mea, kare smnlea de sneranyv 'singerinda 
mea inimv, dar vai! ellă m'a nvrosită mi s'a sa- 
krifikată de bsnz voe nenirs omenire ; "i-a dată 
viaga ka sr sdrobeask lanpslă sklaviei mi. s3 sfp- 
rame imnerizlă inokrisiei wi allă tiraniei. — Ams 

asistată la sănliuiz Isi, ăltimală săsnină ui "la dat 

ne sînzl meg. — În auelle momente, ka mi line, jsn 

konilv, am săferit foarte malt, mii de snade az sfi= 
wială inima mea; kă toate auestea am snerat wi m'am 
konsolat. — Date dar konila mea, dste angel de kan- 
doare în valea dsrerilor de snde ai venită; kai ţe 

20
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awteants: sermana ta mămr wi mikăl tsă amikă,; ka- 
"Te te isbemte kă ună amoră angelikă. — Delirzlă 
m% nbr5si îranresn kă anesi fr&mosă visă.  Des- 
kiseiă okil, wi nrimală obieklă ge vvzaiă erai tă Friderich. a o 

Kit ins aueasts narayizne, innouentală konilă 
Stele în genski, ks mîinile ănite,- mi kă okii. ri- 
dikaui kuire ueriă, vrsindă torente de lakrime, 
anoi ks vouea konvălsiva wi iremarind» zise : - 

— Ns, Eloiso! — Tă vel trvi neniră mine kare te 
ibesk mai malt de it oră ve în lsme, — Vei tri skăm- 
na mea, ka 5% îmnvrgimă amindoi inouentele nizueri 
alle viepei — Hz uine voi mai szi eă mănyii wi dea- 
lsrile? Kz- sine voiă kzlege flori din nark&? O! ună, 
nă mări Eloiso, k»ui moartea ta ar kărma firsl zi- 
leloră mele. Esistenya ta e legat» fuarte strinsă de 
a mea. — Sniverssl fzrv tine ar deveni sn desert, 
-soarele n'ar mai înkvlzi, florile "i-ar nerde odoasea 
ii Îrbgesimea loră, rizrile “mi-ar Skimba karsală 

„ natsral; iar eă ami alerga arin măngi wi urin selbe 
Betosă de amorală mă, ka uerbsl de ana uea lim- 
nede a 'Isvoareloră, wi te-ami kwta întokmai ka 
tărtrika ne sogal ci, — 0! ns, Eloiso! .:. Tz ny 
vei avea krăzimea de a m nsrisi. — Dsmnezeă 
ne kare "lam regat îmuresn» kă tine atit de maltă, 
nă va ksrma zillele nvastre ama de timnsriă, 
La aueste fease nline de nasisne mi inodenus, 
inima Eloisi tresvri de feriuire, faga ei deveni ră= 
men, inteliginga i se esalts ui în estazal uel arzu= 
tor al amorslsi zise: Te isbesk Friderich, te isbesk, 
la!s kassa kare mb adasege ne marginea mor- 
mintslăi,  Akăm însv, kind băzele tale as nronsn= 
Nală vorba d'amoră, kînd ssni izbit» de line, voi



— 185 — 

usi Friderich, ka s% îmuargă kă tine feriuirea wi 

nenorouirea;" 5 

Ns treks msltă timnă dum aueasts naiv de= 

klarapisne de amură, mi Eloisa nerssi natăl dare- 

rei. —-Msma ei treszlta de bsksrie, miiele ei ka- 

marade asemenea; era însv o fiingw kare între- 

uea ne toni în esallauisne. — Auesta era Friderich. 

Akăm kînd îmi deskoneriserz ănăl altzia senti- 
mentele inimei, ss deter» la -sn amor nlin de noe- 
gie vi romantismă. — Deliuiosălă narkă resăna de 

baladele întonate de dîninii, asrora- îi grsea mai lot 
deasna ne eminengele uelloră mai "nalyi msni ks- 

legînd flori, sas în uelle mai întănekoase silve kză- 
tind uzi de _nasvri. 

La orele destinate nentră lekyisni, ei eraă uci 
din tiiă kare se amezaă ne benvile skoalei. — În 

-timnii de rekreapisne, se dsuea în temnlslă selsi 

nrea Înaltă “mi întonaă uelebra arie a lsi M. Luther: 
„Gotist die feste burg“ 'anoi îngenskiaă înaintea ls; 

Krist mi'l rsgat nenirs feriuirea nvrinuiloră loră, a 
natriei mi a smanilyii întregi; iar dsue aueca se 

dsueaă fie-kare în kamera sa ka sv se renasseze 

de fatiga zilei, 

lat» felsl vieyei ue ueireksrs ei nînv la suena 

din nark kînd Friderich anănys nlekarea sa la aka- 

demia. de la Halle. -
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III. | 
 SEPARAȚIUNEA. | 

- Mentră snă jsne ue isbeute din inims, nă este 
niui o safferinus mai mare-de kilă aueea de a se 
desaarle de obiektală amoarei sale.  VYerslă, ns- 
nîntslă, rizrile, kimniile smsliate de flori, toate a- 
vestea în lokă si aline dererea nrin farmekzl noe= 

" siei, din “kontra fakă sai sîngereze ranele mi maj 
măltă.  Ast-felă era starea în kare se afla jsnele 
Friderich dens desnvrijirea Isi de Eloisa. | 

Ellă kslitorea aksm k»tre akademia de la Halle 
îmnresn» ks doi amiui ai sei jăni ka wi dinsală; 
dar ne kind kamarazii si nrin armonioasa lor vo- 
Je, fvueaă sx- ressne vzile, ellă kzlvtorea în tiye- 
re, nalid ka sn kadaver, wi gînditoră ka ăn ali- 
mistă; iar kînd zvrea kîte o nosiuizne romaăntik, 
nenorositălă jsne tresvrea wi vvrsa torente de la- krimi, ki îmi addsuea aminte măngii wi nitores- 
uele koline alle merei salle, ne kare le vişila ade- 
sea îmnresns ks Eloisa. 

În fine ne la anăszl soarelzi ajsnse în orawslă 
Halle uri se onri la osnelală. stădengilor. — Dany 
ve se regsl ks -natronal$ osnelslsi desare kamers 

"i nălrimentă, Skimbs xainele: de kvistorie, wi se 
năse ne alea. ne dzuea kmtre nanatenesi germană, 
Ajsnsă odats akolo trase klonouelzlă, wi ne dats 
i se deskiso grila, wi fă kondss înnaintea ănăia din 
sekretarii akademiej, | | 

Avellă sekretară era o mobil; veke a akade- 
miei. — EIl& vzsse mai maltă de wanle generauii 
de stsdenyi emindă din akademie ka grade de dok- torată, mai asta îllă frkase s breazv, ks toals ne-
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uitiinua sa de Karte, k» a devenit wi ellă sn akade- 
mikă, De kiîte-ori venea kite sn stsdent sz intre în. 
akademie, ellg întrebzinua _toale meziile .ka s'lă 
fak st kreaz k7 are a faue ks o nersoan de dis- 
tinkuisne, 

În momentală kînd mele Staaps intr» în kan2 
uelaria sekretarii, zisăl de sine membră allă akade- * 
miei de Halle, sai mal bine imitatorăl vestitălzi Cor- 
nelius Mucosus se amezase ne fotoliă lîngs. o mass ; 
nlinz de korpi. — Ksm voz» ne tînpi intrind, în 
nzse okelarii ne nasă, tsmi de doz» lrei ori tasegi: 7 En & 
învsuagiloră, anoi Isînd n aer jmsiate doktoralșă, RE € 
jămtate imnertinent zise: | e AEgEV 

— De ănde emti bete mi ue voemti? 
— Sshi de la Erturi, wi am venită asi ss'mi 

komnlekteză stadiile. | 
— Vine sănt nztrinuii tii? 
— Am n5mai ialv, keui mameniea a mărită. 
—— Ye religie nrofesezi ? 
— Ile uea nrotestant. 
— Am înpeless. Emi sn Schvarzstrimhler (1) 
— N, Domusle, sănt nrotestantă, mi m» earlb 

Svui armti i n faui de lokă bine kînd îni bani 
jokă. de religia mea ks o atit de mare ămsringv. 

— De! De! nă te anrinde ama de maltă ui 
snsne' mi mat bine ue meserie are n»rintele. tsă. 

"— Este nreot. 

— Tlreot nrotestant se înpelege. 
— Da, Domnsle, nrotestantă ai înk foarte malt: 

nrotestaniz, zise tînvrălă abia stoninindg” ă'mi furia, 

    

    

(3) Zisere inventats: de katolia, ka si ia în risă ne Niro 
testanyi. 

:



a 158 — 

— Aflp dar k5 ai gremilă dramală, trebsia 
s3 te dau la Berlin, saă s remii la Erfurt, kzui 
aui nă este kolegiă de teologie. A 

— AI gremals domnale, ei am venit la aka- 
demia de la Halle ka ss stădieză literatăra mi dren- 
tală, iar ns teologia, 

— Lilerătărs! Aszi kolo sn5 feuoră de nonz 
Ss» se săe ku îndresneala nin» la lileratsre!.. dar 
nă tii tă kw akademia aueasta e destinat nentră fii 
de baroni mi grafi, iar nă neriră nimte narakliseră 
ka tine? 

Aueste- esnresizni grosiere nronăngate ks 0 
mare dost de disnrejiă, fwks ne jsnele Friderich 
S%wi niarzv navienpa; v»zînd îns» kr avea a [ave lkă 
ăn dobitok imnerlinentă, wi nevoind a se kobori nînp 
la dînsăslă, îmi renrims fsroarea uri îi zise: 

— Fondatorii akademiei, auei oameni demni de 
tot elogisl, kind ai înfiinmată auestă stabilimentă uri 
la dotat ks ama de mari venitsri, de sigsr kr n'aă 
năsă kondipiănea ka se vie nămai nobili s» înveue 
karte, kzui este wtistă kz nobilii nă'uri nrea bată 
kanslă kă învewutera, mi ast-felă fiind, skonal uel 
nobil al fondzrii anestzi stabiliment ar fi rmas ne- 
îmalinită; $3 nresănănem îns» k1 esisi» o asseme- 
nea kondiuisne, dar imi ama tot am drentslă ss 
intră în akademie kzui sant nobilă de nawiere mi 
de kalitvyi, kit desnre D-ta kare inszlui ne oamenj 
fr» si ksnowmti mai întîi vine ssntă, ai faue 
bine s fii mai nrsdent, kwui odatz 6 sv fii nomait. 

— Bă nslmaită ? 

— Da, Domnsle Cornelius Mucosus. 
— Eă sekretarălă akademici, eă kare am. dată 

dinlome' de doktori la ont generauii de stadenyi,
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gă kare wlis ne d'asănra ne toni noenii germani 
ss fii nu... . 

— Awa, Domnsle nedaită, o ss fii n'slmsit km 
se kade. | . 

lle kînd se netreuea aveasis sgomotoass suen 
între uei doi interlokstoră, într» în sckretarie sn 
omă 'naltă kă fama vesel dar gînditoare. — Ellg a- 
rănk» o nrivire asănra sekretarslzi mi "1& nsse în 
resneklă, anoi întorkîndase kire Friderich îi zise; 

— Euti de ia Erfsrt, jsnele meă? - 
— Da, Domnsle: n E 
— Euută fil nsstorzlăi Emerich Slaaps ? ” 

-— Ama, Domnule. 
— De kind te afli aiur? 
— De. dos ore, _ 
—. Ai vre-o shrisoare de rekomandayisne kg 

tre uine-va ? E o e 
— Am na kstre D. Valentin Steger. 
—- Avea nersoan» ssnlă eg. - 
— D-voastra ? 
— E însă'mi. — Do'mi skrisoarca, mi date de 

te niimbs arin oraur, ku miine vej veni s3 loku= 
euiti în akademie, Si 

„— Atila banstate ms simeste, 
— Asta € datorie, ns banwtate, 
— Fii bănă, Domnală meă, de'mi snsne vel 

năuină nrin ue îmarejsrare kănowmti atită de bine familia mea wi. ..., Ai | 
— [5 alto 'okasisne vei afla totală. — Akăm 

dste konile de visiteaz» oramăl, ksui mîine înuenem 
lekyisnile wi nă'pi va mai reminea limnă- s» te 
nlimbi, 

" Friderich salstr ks resnekt ne nekănoskstal să
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„nrotektor, uri mălgămindsi din inims nentră amabi- 
litatea ue arvlase kstre dinsal, eui din kamera sekre- 

tarici, — Visit oramsăi wi uelle mat nrinsinale edifive, 

vro însm sv'i atrag» vre snăl din elle attengisnea; 

dar kînd ajsnse ne marginea rîslsi Salla, inima în- 

venă sv'i balv, sădori revi innsndars tot koYnală 

să, torente de lakrimi karser» din oki si vei 
albastri ka azsrălă.: Ellă se gîndea în auelle mo= 
mente la amanta sa, la mika Elvisa. 

Este ksnoskst k7 întristarea ka mi alegria (bskaă- 
ria) are difleritele ci grade mi efekte. — Ssnt oameni 
kari daka ajsngă la gradălă uel mai 'naltă allă disne= 

rii, kadă la ăn felă de anatie ue'i adăue de mălte 

-ori la frenezie. wi sinăuidere. — Ssntă algii kare 

ia ori ue gradg ar ajsnge ks disnerarea, alergă la 
lakrime -ka 'la uel mai bsnă mizlukă de konfortare, 
mi se libereaz» de dăreri, 

Frier:ch dar nlinse mi se konsol»; iar dăns. 

aueea îwi îndrent nauiii kotre osnelălă stdenyi- 

loră, intrb în kamera -sa mi înuenă a se nregnli 
nentră esamenălă ue avea sv jie înnaintea intrzrii 

în akademie. - 

A dosa-zi la revvrsats! zoriloră, janele nostră 

se afla în sala akademici amienlind ne esaminato- 

rii sei. — Esamenălă se fvkă, imi dsnv notele ae 

avă, îs trekat la fakăliatea de dreută. 
Na tweks măltă timnă mi jsnele Friderich de- 

veni uellă mai bn skolar din akademia de la Halle 
Stadiile li de nredilekpisne eraă drentslă ginleloră 

mi literatăra dramaliku ; ear astorii uci mai favo- 

riui era Schiller, Korner, Geniz wi Kotzebue. 

De mslte oră deklama în souietzyi verssri de
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alle auestoră . astori Bonslari, ui se esalia nînz la 
deliră. CR o i 

Între stsdennii ks kare se. legase mai inst arin: 
amiuie, nămsraă ne Brunsvick, Schill ui Andreas 
Hoffer(1). Ei se isbeas atit de mit în kit nvreaă 
k3 formeazs o inim» în natră kornări. Amorală 
avesla îi fokăse nesenarabili. | - 

Intrasers kîte nairs în anzlă doktoratslai kînd 
se azi ne stradele oraurslsi Halle. kemarea la arme 
nentrs sâivarea Germaniei “de asara tiranie - în 'kare 
gemea. | E tă NE 

"La. vederea stindardslsi sovietvuii, Germsnai 
întreag» se elektrizeazy. — Tineri de “toate klasele 
alergaă s» se înshrie în inventariile souie topi 

“'Tugendsbund, . | | 
În kanslă“ avestei: miukuri napionale, figsraă 

mălte din uelle mai illsstre nsme alle Germaniei. 
Dară de. wi miwkarea avea aânnăringe favorabile 
nentrs nonolij germani, însz skouzl ei uel adevvrată 
era liberarea 'Asstrici wi Urssiei de terorismsl Na- 
holeonikă. * _: | 

  

(5): Bransvick mi Schill, fsrs uei întiiă kare se nssers -îu 
kanăl nonolălsi germană revoliat în kontra sistemalzi cira nikă 
allă Iai Naroleon; ueliă din tiiă forms. legionălă sakră kom- 
1555. din tineri aci mai liberali ai Germaniei, mi ssspină kit 
nsts drentsrile uatriei salle; dâr fiind nersekatată fsgi în An- 
glia mi msri în. vestita bztulie de la Vaterioo. Schill deve- 
nirid maior de kavalerie în Iirăsia, fzkă tot asemenea. 'Andreaă 
Hofler Is osnelzria sa de la Iusbruek iui nsindsse în kansl hi 
tor-va tineri esaliai de amorslă Maatriei, revoli» Tirolsi în 
favoarea Aăsiriei, nui: reemi a skoate fe Bavarezi din - Tirol, 
Dar mai în grms fs îmismkată de franuesi în lontra amnig= 
tici generale se se detese irin kondipisnele de nane, ssbskri- 
se la Znaym, 2] 7



— 160 — 

Toats lsmea knoamte kw - nouolslă germană 
este naivă, ells dară în -6sallarea sa noetikr, sv 
“armele în mins wi fzrz 5» observe kr ssbt florile 
velle frsmoase alle libertzyi era ask&ns odiossl marne 
al tiraniei, sk o mslgime de sakrifiue. 

* Friderich îmaresn kă uei trei amiuj ai sei, 
xotvri sw'mi verse. sîngele nentră liberarea Germa- 
niei de jsgsl nanoleoniks. ! 

„Ei dar kemars ne uci mai de frente konsni- 
ratori wi winărb 0 seang în snamioasa kamern a 

i chill; ks skonă de a le komsnika Alanslă a- 
PA nentră liberarea Germaniei. 

" Sare avestă (inc, Friderich se ssi ne tribăn» 
"Wină ănă, diskarsă nlină de: energie mi fokă 

maririi, dar abea ue se aszi numele tirans=: 
Isi Germaniei, nămnalele konjăragiloră se ridikars 
în s5s wi fvkăr s7 Isueasks, întokmai ka fzlgerglă 
nrintre norii: întănekomi; ear lineri germani, în ma- 
rele loră entssiasmă nentră liberarea natrică, înue- 
dărt a disnzla înțre dînumii merităl,. de a auide ne 
tiranălă natrici loră. — Onrigiv» zise Siaaps înfs- 
riată :  Resnekteză nobila ardoare mi ssblimal ks= 
ragiă de kare suntepi animayi, mi aus dori ka tonă 
germani s% aibz tot asemenea sentimente; kzui atsnui 
bvtrîna noastr» Germanie, sar libera de tiranii ei 
din afarz: mi din 'Izăntră; dar ns sitani frapilură, 
k» aui ns se uere de kită nămai Drayală snsia din 
n0i, mi mrerea mea este s lragem sorui 'ka -s 
vedem& ne vine alege uerslă nentrs Soviruirea a- 
vestei mari oriere, . 

— So se arsnue soryl, slrigars în -kor ferio= 
ii geribaui. 

— La soryi, renet» Staaps,



— 163 —. 

Se skrise în grab numele tătălor konjsranilor. ne 
tablete, se strinser» avelle tablete întokmai ka bile- 
tele de lotzrie, mi se nsser în nslvria Isi Maxi- 
milian Hoiffer, dar ne kînd Brunsvick se nregwtea. 
Ss» tragv sorpălă, Schill îi onri mîna kz nztere zi- 
kîndz'i : Mai înainte de a trage la soariz ka S» kă= 
noamtemă ne liberatorzl Germaniei, ss fasemă snă 
jr»mînt solemnelă kx auela kare va ewi la sorgă, 
va îmulini k koraji aueast, mare misizne. 

— 5% irviaskz Schill! jsremîntal!.. s% jăremă 
uămai de kit, strigar în snanimitale. -Dne aueca 
topi îi deskonerir» kanetele mi ridikînd nămnalele 
în săsă rostir» jsrmîntălă auesta : 

„În nămele a. îot năternikslăi Domnezoă kare 
„ine -eksilibrălă sniversălsi ii regzleazs soarta 
»Honoliloră, noi natră din membrii -souieteyii vir- 
ptăuii(?), jersm ss libervmă Germania de anwswto- 
„rălă ci, — Auela kare va fi alesă «de arovedinus 
„uentră îmnlinirea aestai mare fantă ui va refsza 
„de a nsne în Iskrare snikălă mizlokă ue ne mai 
„remzne nent+s liberarea natriei, ss kaz» asănrs-i 
pmaledikyisnea' Isi Kain fratauidală wi. a si Ida 
ptrbdstorălă; iar nzmele Isi ss fie blestemat de toate 
„generayiile Germaniei nins „la finitălă sekoliloră. & 

— Awa sr fie, rasnansero. tou, ear dăns a- 
uega traserv soryii. 

Toni amlentaă kg anksielate ka S% kănoaskz 

  

(2) Ssb usmele Sosietapii virtăgiă (Tugends sbund) se for- 
mase în Germania sh 'komnlot al korai skonă era sr revolte 
ne germani în kontra Isi Nanoleon. - În kansl asestei sovig- 
tai figsra îmurbratelă Asstriei, Regele Ilrssiei, mi mai malui 
eminenui germani; iar bela reginv a Ilrssiei, ka sr înkărajeze 
mi mai malt întrenrinderea, kăsăse ks uronria ei mins stindar- 
păl anestei sosietvui,
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ne alessl. nrovedinuei. — Votăl emi din ărns, se iii 
mi se aszi nsmele Isi Friderich Staaps. 

= — Friderieh - Staaps!-, . . csklamars 'k săr- 
nrizD jsnii germani. 

| — EX" înssmi, bsniloră mei amiui, uerslă a 
"askăltat răgmuisnele melle! . - 

M5 voi dsue ka falgerslă. la Schoenbrun, voiă 
înfige ferslă în nentsl liranălsi, mb voiă advna din 
sîngele Isi! !.. Ear daka Damnezesl bsirinei- Ger- 
manii nă va nrotege mîna mt kăragislă meă, atănui banii mei amisi, voiă ti ss jimiteză ne Romanală 
Mutio Scevola(1); voi: merge la--ewafodă kîntîndă 
ka Lebrda. - 

— N, Friderieh 1... nst.. niui o dai, zise 
marinimossl INil, ns vei Sevîriui aueasiv fantr. — 

„Tă ai ăn botrîn vrinte ui o jsnb amant. — Daka 
vei kodea _viklim» a generusălsi tă kărajiă, ve 
voră deveni ei? voră mari negremilă. — Lass s5 
îmnlinesk eă aveasts mare fane: — Bă ns am făt, 
nă am măms, nivi alui -kunsingeni, de -voiă mari nă 
las ne nimeni în desolagiane, mi arfi o mare grauie 
neniră mine de a mari nentrs bsna noasus natrie. 

— Mălysmesk, skamnslă mes Ilii,. dar nrove- 
dinga m'a alesă ne mine. - 

  

o , 
(0 Dans ue Ilorsena, Regele tăsuilor antisi, nămini as- tază Toskani, sirhîni Roma, afls k3 “romanii kâmaloiat în konira viemei sale, —- Asest komnlot se deskoneri, ear Astio Suevola, kvnetenia konjsranilor, fs adss înnaiutea Isi Ilorse= na. La întrebzrile sei fuka ka ss deskonere ne sei-l-alui a- miuă ai sei, el& uerg sb'i adskr ănă brauieră nlin de fokă ne kare nsindsui bras! zise: Îmnsrate al tăsailor nrivemte uuestă bragă, ellă va fi devorată :de folă, feri a nsiea ss afli ne koujsrani; nînx atsnui însz ei te vor zaide. Ns treks malt mj Hgrsena fa guisă; car Roma șalvatz de ştrejni. ”
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— “Ada aminte, Friderich, „de nsrintele tă, 
de amania ta. _ 

— Askslto isbite UIil, wi voi sksmnii mei a- 
miui:  Kînd natria geme în lanusră wi keams ne 
fii Sti S5 0 ajste, auela kare rmîne imnasibil la 
sssninele ei, este sn irvdptoră, ăn lamă, de trei 
ori lamă; wi et n voi s3 nortă nămele . a- 
vesta!. , M voiă dzue: la Viena, voi: uere' ax- 
dienyv la 'Tiranzlă. natriei melle,; îNlă voiă omori. —— 
Laz totă. . Ia 

„— Daimnezeă ss te nrotege, zisers jsnii germani, 
— S3 mergemă, advog Friderich. 
— St mergemă, renetarp togă de 0 dalz, wi 

nint a nă cui din sal, mai renetars înkz o dat» 
jsromîntal ks vor mari toui neniră . kasa komns; 
anoi lsînds-wi snăl de la altă! eternzl adio, nvrssi 
akademia mi se îndreut» fie--kare k»tre uznktslă de 
oneraisne ve'mi alesese, | . 

IV, i 

| REÎNTURNAREA. 

Înnainte de a nvrssi akademia wi orawsl Halle, 
jănele Friderich. krezs de datorie a sa neevitabilz. 
ami la remasă benă de la bsiringl ssă uroiektor, 
Săi dar». nentre sltima oar skvrile vele de mar- 
mărs alle akademiei. wi intrb în kamera bsnslei 
bolrîn karele: se afla absorbit în lekisra &nsi trak- 
iată de filosofie; aszindă îns» sgomolală sui, Ivs% 
karlea din mîns ui agintindă okii kstre Friderich 
îi zise ;
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„— Ve îmnrejsrare te addue aivi ne âuest limn ? 
— Datoria wi rekănowmtinua, rssnănse jsnele. 
— Esnlikzte, ks nx îngelegă nimikă. 
-— Germania este în sklavia sireinălsi, mi voiă 

- 5% o libereză. - - 
— "Te jsnele me amikă ? 
— E3! că înssmi, bânsl met nrotektoră. 
_—.Gindităteai bine la aveastz întrenrindere ? 
:— Mam gîndit ka sn filosofă, - Ia 
—: Uli te-ai xotorit ks deszvirmire, nz e ama ? 

"— Ulekă kiar în noantea aueasta. 
„= Dar bine, îs em sn jsne fire nătere wi 

fors esnerienuy, ear. onera ue voemti a ssvîrwi e 
foarte 'difiuilt ui înkonjărats -de mari nerikole. NI 

— 0 mtiă aucasia, dar mai uutii înk% seva. 
— Ye? | | 
„— UUtiă ks Jsdita era o femee debils, ai kă 

toate avestea a liberată nonolzlă si Dsmnezeă de 
sklavia Asirianilor. 

Brirînsl aszind aveste frase - aline de eroismă 
i de nenvsare, remase estaziată, anoi dn ve 
reflekts nănin îi zise: | | 
—' Bi bine Friderich, ue voeruti de la” mine ? 
— Am venit sai: mălgămesk nentră ingrijirea 

mi bine-fayerile ve amă ariimită de la Domnia : (a 
din zioa în kare am intrată în akademie wi nînd 
în ora aueasta, mi st'wi iat rzmas bsnă nenirg e- 
ternitate. | | | i 

“La aueste kăvinte inima butrinălzi se Simi 
- foarte msllă atinss. — Lakrumile învenzes a kărge 

- din-okii li, dar dans o lsntp morals reemindă a'mi 
Isa. aerăl uel seriosă zise : : 

— Jsne eroă! voeskă s% stringă mîna ta vea
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dlinv de vigoare întra mea kare e slbits de 
bziriîneye. 

Friderich îi întinse mîna, ear butrinal o sirinse 
kă amiuie, mi ă tîndăse drent în okii sei zise:..., 
— Daka sitTerin ele mi lakr»mile nonolzlsi 

germană, a ajensă în adevvr ninv la tronslă velsi 
nrea înnalţ, daka Dsmnezesl nvringilur nomtri a de- 
kretată mwrirea uatrici germanilură, mi te-a alesg 
ne. tine ka s» o liberezi, dste fizle, dăte- de îmuli- 
newmte aueasis sakrs misisne. 

Friderich svratr mina venerabilalsă batrină, ui 
îi lă» de la dinssl ăltimal adio, anvă. ewi din na- 
latsl akademiei mi se îndrenis kvire osuelzlă sts- 
dengilură snde îl amtenta sn kală golilă k3 tvate 
anaratele neuesarii neutră kvivtorie. _ ; 

Orvlogisl ăkademiei. ssna mezăi nonpii; uerală | 
era învestmîntat în nori gromi, — Vinlsi ărla, nlpaca | 
korgea în turente, îslgerile se aruias. din kind în 
kind ka sp fak aueist suen wi.mai îngrozitoare; 
era în fine na din auele. nonyi kănoskate nzmai de 
loksitorii regisneloră Nordiue. 

Friderich înkslikv kalsl wi kă tut konsilisl ue 
dete osnelierăl de-a ns înuene koistoria n6_ sn as= 
semenea timnă, elă plekt. _ 

Ideea kv avea s% vaz» ne isbila i amante 
wi Ss» o string» in brau, îllă okkănase atită de 
măltă în kit nă mai Simyjea niui iueala anti ue stre- 
bolăse vesiminlele sale, niui kiar frika de lilxari de 
kari eraă o mslyime ne lin:nii aueia în Germania. 

Finalmente  ajsnse. în bvtrina selb» n&mit» 
Schvarz-vald, i ue mai uătind merge înnainte din 
kassa nloii ve. amerinya 5% înneue nminislă, se 
onti s5b sn arbore ststusă; dar. ne kînd uerka si
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one o resistenys frigslui ue'lă nsirsnsese, aszi sn 
sgomotă ue nsrea k5. vine desnre nartea uea mai 
înlsnekoasz a selbei. — Askălte ks ateugiăne mi se 
înkredinus kb eraă vouă smane, ue întonăă sinislra 
baladz ue &rmeaz»: - 

LACULU IELLELORU(!). 
= BALADĂ. 

| I. 

E mezală nongii, 
„E ora morpii 
„“ Kîna pin» lellele 
„Li kskavelele, . 

Kind urikoliaii | 

Uli svirkoliuii, 

i Esă din morminte 

- Dim oseminte, 

Torentsl freme 
Frenza se mik, 

| Damnatsi geme 
- 2 Strigoiăl nimik, 

Din. uimitere 

Anară fantasme, 

K5 miini_nivere 

Ks kin de iasme, 
ine arte i 

_ 0) Original auestei bulade esie skris în dialektsl Istrian 
"(Lingua Istriana) mi "lam koniată din onerele anzi amikă ală 
mcă de nagizne italiaus, k5 kare am nerkărş măngii ei noe- 
tisi at Tirolalzi. Am kătezat a o tradaue îndemnată nămaf de 
afinitatea” ue sm gzsit între dialektsl Istrian wi limba romnr,
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Fermekotoarele 

Ulontesk. la stelie; 
Anrind ksntoarele 

„Babele relle. 

Drauii «din. balts 

Din stsf Sadsn”, 
„Miu se revoalt» 

Latro la lsns, 

i 
Aui vin ărsitearele 
Uli babele nletoase, 
We'ukiag» kiar isvoarele 
Ii singele arin oase, 

- Asi vin “mi konmilele 
K5 galbene kosiue, 
Ye nort ne kan zambilele. 
Ili rose ne gsrige. 

Alerg .neferiuitele 

S afle de la stelle. 
Ye fir lcaă tors srsitele: 
Ye narte le-as da! elle. 

Ye vzdă? n'a bzlpii margine !. 
Kolo între morminte! 
Annare o bels vergine 
K5 kandide vesiminte, 

Ii ue dsreri teribile 
(0 Nu muinge ?n aste loksri, 
_Kînd iesmele oribile 
Arănk din oki fokari? 

2
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Ka nasmrea irinoarelor 

Alearg» fer slare 
“La anele isvoarelor 
Kzui setea'i- este mare, 

Dar snda dslue limnede 

Usteava sr aline | 

În nentsi kinări sarbede, 
Tenibile sssnine ? 

Snre. emnireă utivirile 
K5 temere ridiks, 
IWadsnw înuet simgirile 

Uli ast-felă ea ssaliks : 

“„Ssblim» doamn'a florilor 
„Regins înstelats, 
„Din înnslyimea norilor 

„De! .. . vino te arats. 

„S5'mi snzi de sănt nlvueriley 
„&rsite nenirs mine, 

„Sb wmtiă daka dsrerile 
„În nent'mi o s'aline.« 

În selbe s'axd ssnete 
De arne kobitoare, 

În ueră vibreaz»: tănele 
Infernsl e 'n fsroare. 

[le msngi annar moimanele .. 

Fiinge fr oase, 

Konsslt» talismanele, 

“Rosnsnd nriu aste frase:
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pYsne kobils alb ka krinzl, 
„Ye norui ne frsnte ksnsni de flori, 
„Ai voit s'afli s% wţii destinzl; 
„EĂ bine, asksltv for fiori: 

vlsbewti sn jsne wi emti izbit», 
„Dar vai! Amorslă ne astă nwmint. 
„Nă va atinge frentea-ui nslits, 
„Ksui nîns mîine vei fi ?n mormînt!.. 

Illoaea -învets, norii uci întsnekoini învenăr a 
se risini, ear Friderich înkslek fie kal uri *uli ărm'b 
kzimloria kstre Erfurt în nrada sinistreloră imare= 
sizni ve” Izsase în minte fsnesta asemvnare ue a- 
vea balada aucea ks sităapisnea Isi nresin!s; în 
fine ne la trei ore dsns mezălă nonyii ajsnse la 
Erfurt, oramălă ssă natală mi inta asnirapisneloră 
sale. Îmi îndrent» nasii kire lokzinga Eloisei, 
nir în sala uea mare, traversz mai: mălte kori- 
doare mi ajănse la kamera amantei sale. 

Lamna : vegherii nz era înks stins, innouenta 
konilv sta îngenskiatv înnaintea imaginei Izi Krist 
wi 'l&' răga. Trossrile fegei sale: nvreaă vestejite 
de vîntală uelă revue allă săferinpei, ear din okii ei 
ayintaui kwtre imaginea Salvatoralzi lsmei, kărgeaă 
dor torente de lakrime mai îzre de kită roa ue- 

„lestz, ue se asksnde în notiral mikwăneleloră dsne 
krewmtetăl mantelsi Jung-Frau(1),- - 

()  Jung-frau cste snslă din qele mai înalte _virfsri ale 
“Alnilor Elveniani, ii noarit năme de Jung-frau saă verginz, 
din kasst ku nins akm nivi ăn om 'nă Sa szit ne kreal= 
tețal sză,
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Feriuită, “de trei ori ferivită amantal auela kare 
a izbit o femee ka Eloisa!_ mi kare a-nrivită ne a- 

- manta sa ragîndă ka Eloisa ne Dsmnezeă nentră 
dinsslă. | - 

La vederea auestei suene nlinz de noesia uea 
mai săblimv, Friderich nenztîndă ss» resiste, strig 
k& vouea tremsr»toare: Eloiso! Eloiso! mi leazs în 
nesimyire, , 

Eloisa azzind nămele să nronănyată, ui înge- 
legînd în auele akiente vouea amantsizi ei, ei kă 

„iămeala fslgerslsi, dar abea fut vre-o doi nami ui 
forpele ei, slvbite de neamtentata ferivire, o nvrwsirs. 
Ea kvză neste kornălă Isi Friderieh fr» a nstea 
5v'i nronsnge mskar nămele. 

Dsnv kite-va momente-se dewtentars amîndoi 
din letargie wi nrivindsse snăls ne altslă înaenărs 
din noă a nlinge fir a nronsnga ăn ksvînt mokar. 
Dsus ue trekă mi avest neriodă fatală Elvisa rsnse 

„teverea wi zise li Friderich: 
— Nă mtii amiue kit de malt m'a kostat linsa 

ia de ling» mine. — Abiteals a ms dewtenta din 
somnă în sănetele uelle armonioase alle 'vouei talle, 
a nrivi fawa ta uea bel, a m» rezema de tine ka 
edera uea nlznîndz de arborele vellă vigărosă, a 
resnira în fine aersl ue resnirai is; îndats ue m'ai 
ntrosit am nerdăt toat» feriuirea, soarele ns mai ls= 
mina nentră mine, florile din narkă nerdzser o- 
„doarea larg. ea dălue, viama kiar era. nentră mine 
50 martirii, voeâmk ss moră, dar singăra idee k» 
tă m» izbeai ms Îvkă- sr isbesk viaga. — De malte 

„or în delirstă năsiănei mele voiam ss viă la Halle 
si te vază, dar dăuz “ue mai  relektam;, Youea 0>
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noarei, vovea -auea sekret ge kiamy ne 0 femee la. 
datoriile sale, ms onrea. 

— Te kreză Eloiso, te kreză, k'ui toate emo- 

piznele auestea le-am uerkat mi es. VYelle mai fe- 

riuite momente ale jsnelzi stădent, nentră mine erai 
kinări wi tsrmente. — De kite ori asrora uui-a vr- 
sată lsmina neste lakrzmile mele, de .kîte oră stîn- 
vele msnuilor nowmtri n'a renetat gemetele mele. 

— Dar ssferinuele noastre vor e înueta akm, nă 
este ama? 

— Iloate, angelsl mei, dar nă kreză- 
— De ue Friderich ? Ri 
— Ns uerea Eloiso sv afli sn sekret de kare 

că însă'mi tremsră. | . 
— Dsmnezeslă meă ! Dar” ue selkretă noate 

fi auela ? 

— 8 sehretă « de la Kate atirn» ferivirea sai 
nenorovuirea. Germaniei. * 

“— "Te-am înpelesă. 
— Na te kreză. 

— Tezai înrolat în sovietatea tugendsbund. 
— De ar fi nămai alit, dar... 

— Ms îngrozeuti, Friderich. 

— 0! ns Eloiso glsmeskă, 
— Disnerarea ue voză în teossrile feuei tale, 

_maloarea mortale ve akoners frsntea la, toale auestea 
Friderich îmi nrevesteskă o mare nenorouire, — Snă- 
nemă ue lovire am so mai ssferă ? .. 

—. Bi. bine, Fleiso, dalz storscuti Ss afli se- 
kretal ve mb trments, „ealv-lă : - Santă snslă din- 
tre tineri. germani hari a5 jărată s» omoare ne ii- | 
ranal nalriei ncastre, am trasă la sori mi Damne= 

7
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zesl bwvirînei noastre Germanii, m'a ales ne mine 
de resbanstoră sax liberatoră allă ei, 

. [le timnsl-kînd Friderich aronănya aueste te- 
ribile kăvinte kare konrindeaă în sine moartea ui 
senarayiănea lor etern», faua jsnei konile devenea 
din ue în ue mai radioass.  Okii ei sirolzueat de 
0 bsksrie sinistrs; nvrea ks se aflg în nrada snei 
Insnirauisni teribile; dar dsns ăn momentă de snt 
intern zisse : E 

— Între natrie mi amant» nă trebse ss insiste 
vineva. — Libereaz» ne uea d'intiiă wi ns te gîndi 
de lokă la sea de a doza. - 

„— Eloiso, onremtete, , 
— N5, Priderich, libereaz»yi natria de tirany 

mi sitoms ne mine. . Dar ue zik? Te vei fi slabă 
îvr» mine, mîna 'pi va tremsra noate , vom merge 
dar îmaresnr, | 

— N5, Eloiso,. niui o dat. Ts vei rsmînea 
ani ka ss konsoli ae boirînslă meă nzrinte wi ne 
băna ta msms, kare te isbewte atit de maliă. 

— Ns!-niui o dats. Soarta mea este legaiv 
strinsă de a ia; vom libera: Germania, sas vom mari 
îmnreănă. 

— Asta este ks nenătinuz, Eloiso. — Mina mea 
va tremăra mai mălt kînd te voiă vedea lîng% mine. 
Romii avi Angelsl mes, mi ns snăne nimik nvrin- 
telzi meg desnre venirea mea în Erfurt, 

— Date dar, Friderich! mi Dsmnezes sn te în- 
isreask»; ear că ms voiă rsga nentră tine, 

Germanslă strinse mîna konilei ini dense ne 
frănte'i &n& ardinte Sbrătală; “ear dsns ayeea în- 
kolikv kărsierslă să wi ls drămal k»tre Viena, 

A dosa-zi ne la anăsăl soarelsi intr» în kani-
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dala Asstriei trist wi gînditoră, înnaints în bsrg, 
nrivi kă nesagiă Slatăa eksestrs a imneratoralsi lo- . 
sef II, anoi se îndrentz kzire kasinzlă vellă mare 
snde se adsnaă jsnii stsdenui din diferite nvrgi alle 
Germaniei. . i 

Ksm ajense în drentală kasinălsi, deskslik» 
dsne kal mi intru în Ivăniră, nrivi ks imkietadine 
ne topi uei ue se aflaă în snagioasa salt mi zvrind 
sn tinvr ue medea la o narte singară mi ksfendată 
în reflekyisni, se anronie de dînssl mi'i zise înuetă 
mi kă 0 maniere ks totslă -nartikalarz: „Varus usi 
Roma.“ 

— „Herman ui Cermania“(1) rssnănse tînvral 
iressrind: din visvrile salile, 

— Ksm te nsmeimnti amikslă mes? „adsog 
Friderich. 

— Ms nsmeskă Moriu- Viderman, Dar D-ta? 
— Friderich Staaps. - 

— Dsmneata ewmti Friderich Slaaps? mi . îl& 
nrivi de ss nînz josă. 

— Da! eă ssntă, dar sr ne grobimă k» ns e 
timuă de nerdstă, snănemi ănde nouiz întîlni ne 
Nanoleon mai lesne. 

— În kastelsl de la Schoembrun, în toate zilele 
— Kare sănt orele de nriimire ? 

— De la nos. dimineaga nîns la: dos mi js 
mtate dzne amiază. 

— Emti sigăr desnre aueasta? 
— Foarte sigăr; afar» de aueasta miine îllă 

noyi întilni la revista ue o sz fak» armatei sale, 
— Uli bine? 

da, 
  

(5) Ksvint de imuelegere al konjsragiloră,
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—. Foarte bine. 
Înă malysmesk Moriu, îni mălyamesk din toat 

inima. — Adio. bravăle Mori. * 
— Adio Slaaps. NI 
Friderich nvrwsi kasinslă mi se îndrents kz- 

tre narkălă mi kastelală Schoembrun. Intri în 
Snayioasa karte a kastelslsi ui rrmase simită de 
mălyimea  omutirei “mi a makineloră de rcsbelă ue 
v»ză. Dar kîţ de mare fs emoisnea mi kîţ.săf 
feri orgolislă Îsi kînd v»zs stindardele germane 
(Asstriaue) mi o mslyime. de arme de tot felslă 
kozăte în nsterea inemikzlzi Hatriei salle. — În 
brimălă avînt al miniei sale, voi ss se dsks la 
liranslă Germaniei la s»'i înfig> năninalslă în ini- 
ms; dar konssltind mai mslt nrădenga de :kîlă re- 
nentina sa agilayisne, îmi îndrents nauriă k»tre nar- 
kzl uellă nlină de arbori sekolari ui se nerdz în desimea loră. 

Eatvm's fayv în fag ks destinsl meă ui allg 
Germaniei, zise ellă. Trist este în adevvr destinală 
omenirei, omăl, axeastv mikz jiganie orgolivas» mi 
“alins de nasizni, aneastz insekt» mikroskonikz, kare 
nrin inteligenuv s'a ssit nînz la emaireg wii a stre= 
bzlstă bazele nsmiîntslsi nînz la Gnomi, kînd va 
înueta ea d'a. mai sfiulia ne semenii ei ? 'Tigrală 
5 varss sîngele Tigralsi, Ilantera ns'wi xrsne= 
te zii si ks karnea Ianterelor, de ue numai 
omălă fiinpa uea mai nerfekt» mi krealz dans ki- 
ns Isi Dsmnezeă, de ue nmai ellă se n&treite din 
kornzrile fragiloră lzi ? -— Damnezesle | trist» e în 

„adevzră misisnea omalăi nre ntmînt, mi tă lzuea= 
fură snlendidă allă sniversălăi, de ue nă arză auestă 
nlanetă ne kare îllă lsminezi mi îllă înkelzemtă de
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de la regslarea kreagisnei. Miine razele-tale. vor lă- 
mina o Germanie: mare wi liber”, saă se vor res- 
frînge ne mormîntsl ns nenorouilă! .., . 

Tesssrile feyei sale demonsirat marea 'dsrere 
wi ssfferinga ue sfimiea inima Ii. Dar de o dat 

„se dewmtent din letargia aueasta mi Iăîndu-wi acră 
mregă mi eroikă zise: Josă debolena femeeask» ! 
Germania are. neuesitate de libertate, mi e voiă 
fi liberatorzl ej. : Ps | 

A doza zi ne la n9% ore de dimineauz âr- - 
mia franvess fuuea uelle mai eroise evolznisni ssb 
komanda învingwtoralsi de la Vagram. — Dar ne 

- la finitălă „manevriloră se aszi snă 'sgomotă lîng 
kortslă îmnvratălăi. — Sgomotală auesta venea de 
la ănă tinsră în etate de 25 de ani kare se lenta 
ks avangardele. a 
 — N e voe, Domnsle, ziuea militarii. 

— Losagi-mt k» amă ss vorbeskă ks îm- 
nvratălă. N 

— Îndorzt, Domnale, k» întrebăingvm armele. 
— Dar eă am ss vorbeskă îmnvratalsi ns în= 

uelegeyi voi ?- | E 
— “No ksnoamtemă d'alde astea. 
Staaps se reuezi ks fărie ka ss ireakv nrin- 

tre soldapi, dar în momentală auela - fs nrinsă. de 
doi grenatieri de gsardie mi dăș înnaintea konita- 
nălăi, — La uervetarea ue'i se [sk gbsi la dînssl dos 
nistoale si sn nămnală. florentină fvarte askăgilă. 

— We voeai ss faii ks armele auestea nele- 
riuităle? | 

— Ss omoră ne tiransl& natriei melle. 
_— Uli uine este auel tiran al natriei D-iale? 
— Auela kare varss singele vostrs de doăs= 

23
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zeul de ani, ka sv striveask nouolii Germani kare 
nă "i-aă fzkst niui ăn rsă.: E 

— A'tikzlossle, voeai ss 'asasi nezi ne îmavratal? 
— Ie tiransl Esronei! EN 
Ile dat» ue se informs Nanoleon ks oare sine 

a atentată în kontra vieyei salle, ordonx ss adsks 
înaintea sa ne kslaabil. — Ordinslă se îmalini ui 
fanatikală liberatoră als -Germanici, se afla fargv'n 
laur ks regele regiloră.. 
„— Ai voil_ sw'mi sting zilele? zise Nanoleon 

kă n aer maieslus mi o voue nlinz de nenvsare. . 
„— Este foarte adevzrat, sire. | 
— Li ue kass te-a îmninsă kwire 0 aseme- 

nea krims ? | 
— Bra uea mare 4e am asănra voastrg, 
— Dar aueasts ăr» din ue "i-a venită? 
-— Întreabo-ui konmtiinga, iar ns ne mine, 
—— Voeskă st află kiar de la ţine. : 
— Voiyi în adevnră? -- 
— Da, jsnele mes. Si E 

„== EX bine, motivele kare ax fvkst s% senasku. 
în săfletălă mes ra nenlakabils kvire nNersvana voa- 
str»; snt auestea: Te droskă -koui, ka fi al nono- 
rălsi ui al libertiyii, te-ai. servită dc aste nsme 
sakre ka s» ajsngi la anogesl msrirei; ear. dens a- 
veea ai îrpdat ne &năl mi ai striviţă ne uea-l-altz. 
Te roskă nentrs ko ai adesă în sînală matrici mele 

" ăuiderea, desolagisnea wi denrvdarea, — Te s- 
roSkă nenirs ks ai omori libertatea nonolslsi ger- 
mană, nentrs k% ka ăn al doilea Atiila, te-ai fukstă “Magelslă natriei mele, 

— Te amzgemti jsnele mes ! Es am voit totă 
d'asna binele mi nrosneritatea Germaniei,
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—- Este foarte ksriosă sire! wi în adevsră ns 
mtiă ue ss kredă, kzui snada voastr» fsmeg» înk» de 
sîngele german, ear întinsele kîmnii de la Vagram 
Ssănt mi 'aksm aline de kadavrele konfrapilor mei. 

— Este adevvrată ueea ve ai zisă, dar n e 
kălna "mea ui a kaiseralzi Frantz, . ks a violată 
traklatală de la Presburg. 

— Ellă “ni-a îmalinită datoria sa. i 
— Îns ka foarte nsuină kavalerismă. Pa 
— Dar km ar fi nătst ssfferi sn monarxă ss 

i se 1vneaskv uelle mai snlendide diamante alle 
koroanei sale frr» auerka s le reia de la xrwaitor? 

— Jsne! ai itat loksl în kare te afli? 
| — Niui de kăm sire, kînd am lsată nsmnalziă 
în mins, ka sz resbsn ne Germania, n'am gîndită 
la toate _viuisitădinele soartei; Dsmnezeă n'a voită 
ss favoreze natriotika mea întrenrindere, Ei bine, 
voiă mări, mi anoă kînd uine-va are korajslă ss în- 
(rănte moartea, atsnvi vorbewte, 

— AI fostă vro datz militară ? 
— Nam vvrsată niui o das sînge inouentă- 
— într în armia mea,- wi îni nromită ks în 

skart tinină vei ajsnge la uelle mai *'nalte no- 
sipisni, 

— Asta e o îndoit insăliv ue o arsnui în 
faya mea mi.a Gernianiei întregi for nietate. 

— Dar bine, jsnele meă, eă. voeskă sb'yi dors= 
eskă viaga. . 

— Nă ariimeskă nimită de lă tiranslă natriei 
melle, | | 

„— Ama dar refszi ? | . 
„— Refoză, - _ 
— Nanoleon ssns klonopelslă. — Doi grenatieri
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întrarz în kass kzrora le zise: lsayi m'avest tinzră 
wi îmnliniyivs datoria. | 
„_— În avelle momente jsnele germană nrivi ne 
Nanoleon ks" sn aer m'repă, -anoi îi zise: Sire! Dum 
nezeă nermite sne-ori auelora ue aă ss moar darslă 
de a nrezive viitorală, askslts dar ks lare aminte, 
—.Ai emit: din nonol, ellă te-a ridikată la gloria ue 
te [ave atit. de miîndrs, dar tă ai strobilă ssb niuoare 
ne binc-fvkwtoral teă, — Învingvtorsle ală Esronei 
întregi , karnifiue al Germaniei! AI voită s% imi- 
tezi ne Islie-VYesar wi ne eroslă Mauedonian; dar 
ei uellă năpină marirs de o moarte săbii, ear tu 
vei kzdea sklavă allă ayellora ne kare îi desnre-. 
păeai, ei te vor desnvryi de natria wi de velle mai 
intime afekpisni alle inimei iale, vei mari denarte 
de uatria ta, de o moarte lent ui dăreroasz , im- 
nerisl tză va kvdea, kzui năl-ai bazat ne amoarea 
nonoliloră, în nalatal auela snde erai anoteozată de 
vasalii wi adălatorii tzi, voră loksi inemiuii ivi uei 

„mal anrigi. — Baskirăl uri kalrâskel îmi voră namte 
kaii ne kîmaiile Franuiei, alle auei. frumoase peri, 
în allă kzria nme ai voilă s% săbjsgi toats lsmea. 

Kită gin aueastz nrofegie, Nanoleort stzts ne- 
mimkată întokmai ka koloana sa din niaua Van- 
dom; dar revenindă din auea zimire, fzks snă nog 
semnă grenatieriloră, karii lar» ne nrizonieră wi 
dăkînds'lă în. narkslă de la Schoembrun îllă îm- 
nămkary, . i
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EPILOGt. 
Yerzlă este senină, soarele se înnalgz maiestos 

ne bnlta azsrie, florile kîmniiloră îmbvlsmeaz ae- 
răl nrin mirosăl lor uel delue mi inouent, — Ios= 
torzlă întoneaze din băusm auele: arii nline de o 
săavitate angelik», nlsgarslă zîmbemte wi tresalts 
de bskarie la vederea xoldeloră salle ue “konyină 
kz mindrie în sniuele. lor sneranga mi rekomnensa 
osteneliloră salle. — Ilaserile * verslsi, auesti dlui 
kîntereni ai natsrei, rin virinirile lor fak ui mai 
înkînttoră auestă magnefikă konvert allă natsrei, 

Vine ss fic oare avea jsn» konilz ue made ne 
maiginea înfloriiv a Dansbislsi kă okii apintaji la 
furioasele'i snde? De ue în mizloksl auestei veselii 
sniversale, n mai ea .săfferz-? — lare vor fi oare 
ssfferinmele 'ei ? — Dar ea se skoalv ui ia kalea “e 
dsue kwire nzdare. —So ărm'brimă. 

Auea jsnv konils era Eloisa, ear avela ve-o 
ărmbrea, era venerabilălă bztrină Valentin Steger, 
omsl auela kare nriimi ne. Friderich' în. akademie kă 
o atită de mare bsnviate; ellă era snkiă allă ne= 
norovitei konile, mi ksnoskîndă rezolsuisnea ue 
sase neferiaita de a trzi sat a mari kă Friderich, 
o zrmsrea de denarte: . 

Venerabilăl bstrîn ns avea niui o nostate de 
la Friderich, dar trista stare a Eloisei, îllă fak ss 
nrevazb. henorovirea ue nlana d'asănra. kanslai ej. 

- Eloisa, dănv kzm arstarbm, anăks kalea măn- 
yiloră zrm»rit» d'anroane de venerabilzlă bwtrînă, 

Ea săi mantele ks isyeala ayeea nronrie nefe- 
riviyiloră ue se afl în disnerare, ii se fvks ne- 
vsztv în desimea arboriloră. Ajsngîndă în mat=
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ginea nzi abisă for fsndă se onri nsuină;- anoi 
îmi .arănks okii în- toate meryile, unii vozîndă kr 

„Nă 0 nrivea nimeni, se arănks în fandzl abiszlsi. 
- Sgomotăl ue fpuea kornsl ei-kszînd din stink 

în -stink», car mai kă seams genietele ue venea din 
kînd în kînd desnre nr»nastie, fvkă ne nenoroaitală 
bstrină ss iremare; ellă înpelesese foarte bine si- 
năuiderea nenorouilei, ast-felis: dar în lokă- ss o mai ărmoreasks ne virfzli mantelsi se. kobori ne 
kîmnie, ui 13 kalea snre marginea rilsi ue eurea 
din nrvnastie, mi se năse a urivi ks okii nlini de 
lakrzme fsrioasele snde ue askăndeaă tesazral feri- 

-uirei sale. A | | _ 
&ndele Ivsaă. din. kînd în-kînd s» se vaz o 

-mik'b -koloare. nzrnărie kare kremtea mi mai malt te= 
roarea bririnslsi; — Nă trek inăită ui kadavrală 
ueferivitei konile se. -arviz ne d'asănra sndeloră 
nlină de sînge, atsnui botrinzlt kwzs ka lovită de 
irssnetă mi nerdg &ssl simţiriloră, 

„Dor ore. dăn  treucrea auestei îngrozitoa- 
re suene, kadavrală Eloisei era skosă din ant, a- 
mezată--m'snă nată de flori wi- înkonjsrată de. o 
măluime de jsne konile, .ue îmuleteaă kanzni de 

-flori wi le năneaă ne kanslă neferiuitei, ear bz- 
“trînal Valentin, sta îngenskiat îmarezn» kă ministră 
Isi Dămnezes, mi răga ne alinvtoral dăreriloră, ss 
nriimeask» ssfletală auelzi angelă de kandoare în 
ferivirile salle, mi s konsole ne neferivita ei mms, 

Heste o ors, arama nling»toare nrin lsgsbrele 
ei sănete, dete în wtire tatăroră, ks Eloisa înuetase de a mai ssfteri, | 

———— det
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CAPTOLULU XX, 

Moravia, oraşulii Briin, Castelul Spielberg 
şi Carbonari. A 

Ms întorseiă -de la Schoembrua ks oare e kare 
melankolie . wi indisnosipisne. — Ssnaiă klonoge= 
ls ka s» vie natronzl osnelslzi. Ellă veni wi regslaiă 
konislă; ear a dosa zi ne la ontore de- dimineaus, 
my aflam în debarkadersl stradei ferate ue dzue la 
Ilraga kanitala Boemiei(2). 

Ms ssiiă în vagoane. — Strebviziă framoasele 
koline -mi kîmniilă -uelle kallivate alle Moraviei; ear 
dus o. alergătars de uatrs ore, ajsnsermă la Brin 
kanitala nrovinuiei ue indikarvmă. 

Anestă oramă ka mi urovinuia întreagz, a tre: 
kată nrin mai mălte înverkori a le soartei. În se- 
kolii meziani, avă a se lenta kă  belikoinii Boemi 
ssb a kvrora dominayisne koză mai în 5rii%; dar 

„ne la 1576 se transform în nrovinuie Asstriakp 
wii de atănui nînv akm a lată narte la toate vi- 
uisitădinele soartei avelzi imneriă.  Ks toate astea 
ellă înnainteazv din zi în zi, mi kaăza nrosneritzyii 
salle 'vine din mslyimea mansfaktareloră de: linv 
ue skoate .fâbriuile salle uelle nensmwrate. 

Între edifiuele elle mai morege wi demne de 
vizitată se deosibeskă . katedrăla dedikats sîntalzi 
[letrs, sităal» ne kolina Franzensberg mi obeliskală 
de marmsr» rsdikală de -kaiserslă Franiz 1-iă în 

  

(!) Kalea feratz se dsue la Ilraga, saă Nordban ne 
limba Germanz, s'aă nssă în konstrskyisne -la 1836 de kasa 
Rotschild; kare mai în srms l'a vîndată nei souietayi de 
akpionară germani,
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memoria nsuei de la 1845. — Biserika kanzyiniloră 
zidit»: în sekolslă allg XIII, kolegisl iezziuiloră, mi 

_măzesi nagională, liberă nentrs vizitatori Merksrea 
mi. Sîmbota de la 3 nîn» la 5 ore dănv amiaz, 

Ile o stînkz ve se ridik» fayv în fas ks. o= 
rauălă Briin este sităată oribilală kastelă nsmită 
Spielberg. — În înkisorile asestej grozave temniue 15 înkis mi mări la 1749 Baronzlă Trenk, faimosslă 
koaitan de nandari kroayi(1). - 

Tot aui fărz înkimi la 1824 karbonarii italian 
imnresiz ks Silvio Fellico, karele urin deskrierea 
ssfferinpeloră sale. de zeue ani de asnrz înkisoare 
(carcere duro) fskz nemsritoră auestă kastelă ue 
kiar akăm kînd s'a iransformată în kasarme mili- 
tarv toi insnir» groaz». 

Am uitat nsmele de karbonari wi ne kredemă 
datori. a da lektorilor nomtri o idee desnre dinurii, 

So uietatea karbonariloră ansră în Italia ne la 
învenztsl sckolslsi XIX. — La înuenzt ea n forma 

-de kit o sekta religioass ka ayeea a Farmazoni- 
loră (frenchimuratori;) din Elvema, a Giansenislilor 
uii a llgritanilorg Englesi, dar dsn ue se întinse 
în toatz neninssla Halian», ear mai kg seamv kînd 
vbză tirania ue esersa Asslria în Rigalsl Lombardo- 

(D) E8 kredeamă kr numele de nandară este aucea ve 
mtim kă togii, adik in nume xomsn ue se da infanterii noa- 
stre în sekoli trekună, dar mă este aina, mi eatz de e: — În mai multe nzrgi ale Germaniei întimning kolstorzlă săve- 
nire d'alle iandzriloră. — Kolea sn kastel derokat de nandari, dinkolo earzmi o kznetenie a nandsrilor osîndits la moarte, 

„mai înkolo fîntîni kg aueminerale deskonerite de dinnrii. — A- 
ueasta îmi apîyr kyriositatea uri aflaiă ks nmirea de nandar 
este de origin Slars, mi fzuea narte din nomenklatzra mi- 
litarz a kroagiloră,
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Veneuian,. mi Ferdinant IV în neferiaital rigată allă 
Neanolei, se nrefvkz în souietate uolitiks. 

În kalitatea aueasla, srzi ui mai în rm» sk 
5» isbskneaskx revolăuia Neanolitanv kare adese 
konstitsmisnea de la 1812 îmnresn» ks toate ne- 
norovirile se venirz dens dînsa(1). 

" Revolspisnea Neanolitans era abia ne la în- 
uenstălă ei. — Karbonarii irekărs în Iliemont, mi 
sub năme de - Sanfedisti srzirs kolosalslă nlană de 
a revolta Ilalia întreag” k skouă de a goni ne 
nrinyinii streini: din heninssls, wi a ridika ne non= 
tefinele Romei la demnitatea de' Ssveran konstits- 
pională allă Italiei întregi(2).. . 

Emisari 'de ai karbonarismalsi, se esnediarz în 
toate siatele” nenirisslei ka ss - ridiue -nonolălă, afa= 
verile revolsyisnei mergeaă de minsne; dar tok- 
mai ne: kînd nonolzlă înuensse a krede în realisa- 
rea dslueloră sneranye. alle 'libersrii de ssb jsgălă 
sirzinzlzi , diskordia, avelă marne veninată, intră 

  

(D: Regele Neanolslsă vszîndă ks armia fraternisase ks | 
karbonarii, uriimi uererea '-nonolălzi dar dans ue se adzn 
Kamera imi înuenă ai faue onnosinizne, revoks konstitasgyi- 
snea i nitin ajătorălă armată all; Azstriei reeiui a lininrti 

a nonolsiă mi a stabili: Gsvernzlă Tiraniei ue „esistz ânz în 
zioa de astrză. ! i 

(2) 'Banirea. Italiei întregi. săb sentrulă manei, s'a nro- 
năsă de kontele „Demestrei (aelebrăl aztoră) kneteniă kar-, 
bonariloră IJiemontezi,. uri a fostă kritikatm foarte asnră de 
nolitiaii dune timnii, aueia; dar mai în &rm' se rekănosku de 
toi, ka unikălă mizlokg de a se libera Italia de streini, 

(Cesare Cantu Storia, universale). 

24 
2
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în oamenii mimkvriă wui- fvkă 'si se rusineask» în 
aer; nobila mi generoasa întrenrindere. | 

„Asslria kare kontribăise indirektă ka ss ad- “ 
dakz nesnirea între ksneteniile revolzyisnei, aro- 
fitindă de konseksinpele ci, trimișe ommtiri: în toate 
nsryile revoltate mi s&nrims mimkarea(t), 

Regatsl Lombardo-venegian, fidelă naktslsi ui 
ordinelor komitetalsi revolăpionar, însens a se mim- 
ka; dar timnsl uellg favorabilă trekuse. — Kabinetsl 

„ Asslriak fiind informat de agennii svi desnre toate 
nlanările . revolspionariloră, nroklainz legea mar- 
pialz, iar dsne aucea înuenă aresiwrile ii nerse- 
kăpiile. i - - 

Tribsnalele militare osîndeas ne fie “kare zi 
la moarte ui la msnsi silnive, mălgime de oameni 
inovenyi, | - | a 

Din ont mii de revolsyionari(2) ue treksis nrin 
szlile asestoră neomenoase Tribsnale, nsmai vre o 
“kîgi-va se akilai»; iar uei-l-alui, îmnresne kă kon- 
tele Friderich Gonfalonieri, Silvio Pellico, Maron- 

  

(0) Bnă dinlomată a zisă, ks Italia este snika mar 
din Evrona kare moate-s5 fak revolzpii ori kînd va voi 
dar are defektsl de a nx le organisa bine uzi de a unti foarte 
nsyină a se folosi de dînsele, 

() D. E. Misley, în orsskulzlă ssă. întitalată: „L'Italie 
Sous la domination Autrichienne“"nag. 30, vorbind desire re- 
volsuia Lombardo-Voneyian's, arati k5 n&msrslă nersoane= 
loră arestate se ridika la mifra de 74,000; dar asta e ks ne- 
ustinuz; ksui istoria n ne înfspirteazz nisi ăn essemnlz de 
a se aresta ăn nmsră atât de „Însemnată dintr'o nonslagi- 
„nea se ng treuea ne timnii aseia neste sifra de trei milioane,
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celli Paravicini ect, .fers înmormântaui de vii. îri 
tenebroasele înkisori de la Spielberg, Mantsa wi 
Venegia(?). | E a e i 

  

('). Dokirina karbonarz fs inventat, de Armand Bozard 
mi Bonâroti Florentine. — Dogma religioasz a souietzgii 
adermtia, era, rssbunarea, morii Isi Krist (vendicare la morte 
di Cristo), afarz de aseasta, ka toate souietspile sekrete, îmi 
avea regalile ni disuinlina ei. — “elle mai nrinuinale ngnkte 
alle desginlinei erai azestea:, On individă ka ss noatz fag 
narte din sozietate, kzta sm suffere mai intîiă nimte asnre 
înserksră; dans âueea îllă iniuia îi mistere: mi dăne folosalt 
ve adăuea komnaniei, se înslga la gradulă de Maestră zi de 
nivim Maestre, Pi . , 

Loksrile în kare se adanat membri souisteuii, se nsmia 
Vendite mi se îmrnzrgeaă în. diferite klase dsne mălpimea, iui 
imuortanna membriloră, — Fie-kare karbonară- era obligat ss dea ne toats Isna o sint: mik de bani la kasa komynite- 
nik, snre a servi la akonerirea 'sneseloră ef. — Tot -karbona- 
rată kzta s5 aib5 arme mi ss le întrebuinneze a neuesitate, 
— Karbonarii, între dînunii, se nămiaă veri (cugini) ; -iar 
semnslă de reksnoanrteră se komnsnea din ziserile: »Lă- 
bertate, fraternitate uii egalitate,
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CAPITOLULY- XXI... ! 

Austerlitz sa, bătălia, celloră trei împărați, 

Kondsktorală -vagoaneloră dete . semnalzlă! de 
nlekare., Kolvtorii îmi relsarz lokzrile ini înuens= 
rbmă iarvuli kolstoria, . Sa Ma 

Trekărem arin mai. mslte lokaliteui foarte frs- 
moase uri ne oniirvmă la. Austerlitz, oramă kă trei 
mii loksitori, dar szrăk de antikitoui mi monzmenta 
arkeologiue, d iN 

Ile întinsele kîmnii mi voi ale auestsi mik Bsrg, 
„Nanoleon |, dete -teribila bsislie nsmit» a uelloră 

trei îmnvrayi, na. din katez»toarele fante ale a- 
uesiai eroă, ne' kare nămai sskuesslă le jstifika. 

Iatb detalizrile aucestsi fantă de arme. . 
Mvrirea la kare ajnsese Nanoleon arin bri-. 

lanlele sale viktorii, apîus gelosia mi temerea nz- 
teriloră uelloră mari alle Esrouei, — Anglia mai ks 
seams, nenstind ssfferi sv vaz» -lingv limitele sale 
n Yălkan anrinsă ue amerinua s» 0 arzr, dekreiz 
nerderea-lsi Nanoleon. | 

Ka sv ajsngs la auestă fine, se usse a esnloa 
interesele mi nasiznele uejloră-l-alte nzteri. — Aflp 
dar km kaiserslă Asstriei se nroklamase îmnbrată 
allă Germaniei” fnrs- konsentimentslă nsterilor Ger- 

“ mane, kază ue îllă fsuca Ss» aibv neuesitate de syste- 
nimentslă morală allă nsteriloră aelloră mari. 

All» k» Rosia sra ne Nanoleon din kasz» k5 
promisese Iloloniloră reinlegrarea regatalsi loră, m; 
lvăta mizloaue de a îmnedika reulisarea auei nro- 
misiăni,



Afir iart-uii, ks Ilrssia de mi săsuinea noli- 

tika Ii Nanoleon, dar asta o. fzuea nămai din nănk- 

izlă de vedere allă intereszlzi, kpui i se nromisese 

Xanovra mi Iomerania Svedezs. 
Ye [sk dar? se năse a flata Snerannele Aăs= 

“triei wi Ilrssiei, ui a msri temerile Rusiei, wii ast- 
fels lordslă lit, uelebrală nolitikă al Angliei, reewi 
a forma o ksaligie teribil în kontra li Nanoleon(1). 

__ Akom kînd toate eraă ordonaie dsne nlzuerea 
aliagilor, nă mai linsea de kită nretekstslă ka sv 

- îngeang. ostililzyile. — Tlretekstală fă auesta: Ilste- 
rile aliate uerărs de la Nanoleon evakăarea Xano- 
vrei, a Germaniei de Nord mi a lialiei, indinen- 
dinya Olandei mi a Elvegiei, restabilirea regelsi 
de [liemoni în statele sale ks adaosă de teritorii, 
wi indinendenya regatzlsi de Neanole. | 

„_ Nanoleon azi toate avestea mi ns se snmi- 
mîniv” de lokă, dete nămai ordine armateloră sale 
st treak» Rinzlă, iar. elă kă gsardia wi &nă altă 
kornă de armie înuenă a ărmsri ne Asstriavi nîns 
la &lmă, ânde forgy ne generalslă Mack a se nreda 
îmnrezn» kă trei-zeui mii de Asstriaui fir» o es- 
nlozisne de tsn-saă o. înkrăaimare de baionets, 

Daui anskw kalea Vienei ui ajsngînd ne ge- 

  

ID în traktatală înkeată între Angliea mi Rsiea, fgs- 
ra nui kondinisnea aueasta: Rasiea s6 obliga a da ăn kontin- 
gentă de uinui sate de mit ostami, mi a'lă îndrenta oră în ko- 
tro va uere nevesitatea resbelălzi ; iar Anglia se. îndatora a 
nizti Rjsii kîte an milionă wi doz-sste de mit lire  sterling 
ne lină, nentrg fiekare săt5 de mii de ostanui. 
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neralzls Katszof defensorslă „ei,(1) se fvks stentnă 
ne dinsa, iar dan aueea norii kă o mare norgie 

„din armata sa kstre orauislă Briin unde konuentrs 0 armat de “mante-zeui mii kombâtengi. 
Aliagii amezaser» kzartierslă loră generală Ja Ulmitz ui disnăneaj de o sis dozt-zeni mii kombatengi. _ a 
Tilanslă loră era de a. înzene „S5 konfere ka 

Nanoleon sare a da tiwnă ănei armate Asstriaue de 80000 oameni ue venea din Italia a sosi la tima ui a se 
sni ks dinuiii, ka “dane aueeâ sz tae lui Nanoleon mizloauele de -a se irage snre Viena, la kaz de a fi învinsă, mi a'lă sili ss se dea nrizonier ks toa- ib armata sa. . - Na | 

Aflind Nanoleon auest teribil nlan, ls toate disnozigiznile. sare a'1ă nimivi; iar nenir asigsra- rea snei. retrageri eventăale forms o retrogzardie 
fnarte tare de la Briin nîn+ la Viena, mi: orbi 
darea bvisliej: IE 

Armatele aliagilor laser nosinisnile auestea:. a- riga dreants a rsiniloră se amezase ne marginea rîs- li Gold-bach ne drsmăl ue dăue de la Olmiitz la Briin, ear masele uelle mari sa grosăl armatei ne kîmniile elle întinse de la Pratzen nins la bsl- mile rîslzi Gold-bach. - 
"= Namoleon auezs armata sa în langals vialsă 

  

(î) Generalzlg Katszot la îmureswrarea Vienii de- ktre Nanoleon, -avea kg sine, Hinqă-zeni de mii Rău; dar nena- tînd sz nie nent armatei franueze, se retrase în Moravia snre a se gni ks armia komandata de săveranălă sză- ui kă uea Asstriak ue se afla ssb “ordinele Kaiserslsi ; retragerea se oriers kă mare. taktă militară, uii dovedi kz generalzlă Rusă stădiase ne Xenophont mai bine de kit ue Azstriauţ.
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Gold-bach. Arina slingz o înmirs jsmstate ne kalea 
ve dăue . de la Briin la Olmitz mi resftălă îllă as- 
ksnse dsne satele Girzicoviiz,: Puntoviiz “wi Ko- 
belmilz, iar arina dreants o -amez» în satele So- 
colniiz wi Telnitz anroarie de bilgi, mi ka s+ în- 
korageze ne inemiui la manevrile salle uelle inge- 
nioase -nrin kare voea ss'i am»geasks, slvbi kită 
nălă arina dreants, ui ns l»sv la Telnitz -de kit sn 
regimenig, de linie mi ăn bataliong de vinstori de 
Corsica, osebilă de o divizie ue o. amezase ne dis- 
mălă Vieni ka ş» serve. la timni ka rezervi âuestor. 
miui kornari. - - a 

„_ Skonălă ză Nonoleon era 5 fala ne inemiui 
a se kobori .dsne învlpimea de la Praizen ka s 
alaie mika! kornă franueză ue la; “Telnitz; mi ne kind 
ei se vor oksna de aueasia, grosăl armatei franue- . 
ze, asksnsă dane satele ue: indikarsmă, s» use me . 
răi la mizlokă ini soi fak» a ''săferi ci kalastrofa 
ue nregvieâs "armatei franueze. - e 

Nanoleon 'era alîiă de sigără ks aliagii o s» 
kazb în ksrsa ue le întinsese, k5 ne dat» ue se 
esekslar»: toate aueste disnosipisni,  kem sn kon- 
Siliă militară mi lsîndă lokă în mizlokulă gene- 
raliloră si zise: „V'am -kemată, Domniloră, ka ss 
»Y5 anănuă, k» aliayii săntă învinui înk» de aksm, 
„Mosigisnele noastre sent formidabile; ne kînd rămii 
pYor âtlaka dreanta noastre, grosslă. armalei Îi va. 
plsa în fankă mii va sdrobi.“ Dsne aueea le ku 
mănik» disnosigiznile. ve lsase mi le ordon» s% le 
îndenlineask» ks uea mai mare esaktitate. 

Adoza zi (dos Desembre 1805) amindoss ar- 
matele 'se- năserz în mimkare mi essekstar» fie-kare 
nlansrile loră dane nrograma ue indikarzmă,
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Arina stîngs a rămuiloră komnăss din trei tari divizisnă, se kobori dăne înnsluimile de la Pratzen 

“i ănindsse-kă uinui batalioane ui natru-snre-zeue 
eskadroane Asslriave, atlakar» satal “Telnitz anvrată 
de nzwkamii korsikani, karii kă totă nămsrălă loră 
vellă neînsemnstoră, fsksr» minsni de eroismă. 

na din uelle îrei divizisni Rose îs sdrobite 
kă totsl, mi" nămai nrin ajătorălă Assiriauiloră re- 

_euui a se 'rennsne în ordină 'de butvlie, anoi ajs- 
tat de velle-l-alte dos divizizni 153 dinmîna -bra- 
viloră franuezi satăl Telnitz. 

Ile timnal auesta ună altă kornă Răseskă ataka 
satslă Soculnitz, dar ne kînd se. sileat sm goneaskz 
mikăl nămvră de “franuesi ye'lă anvra,, sosirt r6- 
zervele franuese ui se înuenx:sn masakrs teribilă, 
— Oat. mii de franuesi lăntars maj măltă de dosz 
ore în kontră snzi kornă de trei-zevi wi vinui mik 
aăstro-rămi ne -kare îl resninse: ks nerderă însem- 
n'sloare, mi relare de la dinimii 'satele Telnitz wi 
Socolnitz(4) Ia | 

Ie kînd arina dreants kslegea lasrii ue indi- 
karbmă, arină sting» komandat» de Murat mi Lan- 
nes se angajease într'snă kombatimentă singerosă. 
Auest kombalimentă avea de skonă sz 'okăne arina 
dreant» a Rsmilor, mi ss o trag» denarte de kîm- 
niea Praizen snde era s» se dea lovităra deuisivr, 

Nanoleon vezînd aniîndos» arinele armateloră 
angagiate aiii de seriosă între dinsele, dete sen- 
irălzi semnalslă de 'atakă. | | 

Dos koloane komnakte treksrs rislă Gold-bach 

  

(1) Generalii franuesi ue komandarz aseasts krnsens 
bztale, aă fostă: maremalslă Davaust mi Friant,
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în sellă mai bsn ordin mi anzkars în nartea drean- 
isa kimniei Pratzen, car alte: do» la Stînga, wi k 
totă fokală vellă bine nătrită all asstro-răimilorg, 
reewirv. a se săi ne învlnimile avei lokalitoni mi a 
resninge ne inemiui kwire Austerlitz, snde îmns- 
ratsl Alessandrs îmi avea kăartierală general wi 

- rezervele armatei sale, - IE 
Katszof -generalisimslă _ armatei răse, adsnz 

sferwmsterile ostiloră salle mi snindăle kă găar-. 
dia. Imnerialz ue nsmwra neste doăs-snre-zeye mii kombatenyi reîpoi. atakslă; dar ne kind se silea 
din toate forgele a resninge ne fsriouii franuesi, 
sosi Nauoleon kă -rezervele wi. dete lovităra de- visivp, 

Akăm invens auea teribil; vsrsare de sînge, 
neksnoskăts în analele Istoriei: militare veki mi noi. — Franuesii skimbagi în tigri setowi de sînge, 
se arănkars ks fsr.e assnra „neferiuiniloră Azstro- 
Tău. — Singele kărgea întokmai ka torentele msn- 
Wloră ne timnă de temnest, — Nenorouitele vike „lime în 'darn uerkas arintr:o îsgs fir» ordm ss 
skane de teribilele baionete alle franvuesilură, „ku 
ei îi nersekătaă de anroane, i 

Velle trei, divizisnă ue alakasery nosiyisnele 
franuese de la Telniiz, fiind aksm între dos fo= 
kără, densser» armele ui se deler» niizonieri kg: loate mawinele de resbelă. — 0 -mâre arte din. 
ventrsl armatei Asstro-răse, negssind alt miziok de 
Skenare uerk» s traverseze belgile dintre Aus= 
terliiz mi Praizen; dar ne kînd armata franuesz îi 

“Îălgera hă teribila ei artilerie, sosi Nanoleon ui 
Sirig artileristilor: „Konii! ns vs aerdeni timnzl în 
darn fă)minindă aseste mase de tikeluzit, Trageyi” 

Rd



kă obszierele în Shiaus, mi veni fini mai ksrînd.& 
„ Adest teribil ordin se îmolini, ghiaua se rănse 

-de la ăn nsukt nîns la uellă-l-altă; mi tot ge era ne 
„dinsa se kzfsnds în adînuimea boluii întokmai ka 
nlsmbal, i i 

“Tao finele ue avs aucasts sîngeroass bzislie de 
la kare denindea soaria monarxiei  Asstriane. 

Viktimele kzzste. în aueştă memorabilă komba- 
liment fer» din" narțea Iranueziloră 7000. morpi uri 
ronigi între karii se sokoteskă uri generalii Val-. 
hubert, Morland mi kolunelglă Castex; iar din nar- 
tea aăstro-rămilură kvzăr» neste ualrs-zeui de mii 
iDorgi iii renipă, trei-zeui mi vină de mii nrizonieri, 
între kare se nămers no» generali mi ont săte de 
ofiueri săneriori, ana sstp ont-zevi tsnsri de dife- 
rile msrimi, ui o nrodigioas kantitate de stindarde, 
kai mi alte msnigisni de resbelă. | 

Dăn» finităl auestei butvlii, Nanoleon adsnx 
armata sa mi gină diskarsslă auesta: »Soldani! voi 
„săntegi .uei mai teribili resbelatori ai Esronei, me= 
„moria auestei zile va 'trui în eleru; likvloascle rp- 
„mumie ale armatei răso-Aăstriaue, ayeasts ăltim» 

psneranys. a sniritali merkantil(1) allg auelzi -no- 
pdolă demnă de disaregălă komsnz, iatsle năse ne 
pf8»; elle se dăkă s» snse selbaliuilor de la nord 
pue noate nonolslă uellă liberă allg Franuiei, s» le 
psnse k5 voi kari agi zisă la Viena k% armata as- 
pStriak> nă mai esisir, veyi ziue mi la Ueters= 
pbărg earzmi asemenea. — Soldayi, voi meritapi imo= 
prialitatea! Ye va ziue Franuia desare voi? Ye va 
er 

(() Asi attakz ne Englosi, kaui armata Rss uli Azstri. "als era săspinatz ks bani Englezeuntă, 
-
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„ziue familiele. voastre ? Soldaui! voi săntepă fii 
„mei, zioa aneasta e demn» de voi mi de îmnvra- 
pratălă vostre. | 

Tlauea se înkeie între Asstria wi Franuia dînd 
_uea d'intiiă “uellei din arm, Lombardo-Venenia 
îmaresn kă Dalmagiea wi Albania, dindă Bava- 
riei 'Pirolzlă, Hrinsinatălă de Eichstadt,. Enisko- 
matslă de Passău ui oramălă Ausburg; reksnos= 
kîndă konstităgia Elvegiei, wi ne elektorii: Ba- 
variei ui allă Vizrtembergslzi de regi, nlslindă wi 
keltzelele resbelălsi ue se săea la uifra de nalrs= 
zen milioane(1). - - 

, 
* . . 

CAPITOLUL XXII. 

Boemia istorică, .. . 

Loksitorii nrimitivi ai Boeimiei fer boenii, ns= 
nigă mi boi, na din uclle mai vigsroase ramsre 
alle "formidabilei familii, a galiloră. — Dsne dinuii 
venirs .inarkomanii, 3nii mi Wexii.-— De snde voră 
fi venit auewmti din zrm'w, ue los oksnar» în lsme 

() Doze Cantu, tokmai atîta nriimise Axstria de la En- 
glitera nentrs săsuinerea armatei salle î în, reshelzlă aesta, | 

Cantu, Istoria Universală. 
-
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înaintea venirei: loră în Boemia, - kare far. mora= vările: mi religisnea'loră, nă mtimă(1). Aucea ue mtimă „este kw» VWexii eraă slavi, ui ks învetălă da- minars tot-litoralzlă Boemiei, găvernayi. de o kz- netenie: military. o | 
Mai în ărm Boemia kzzz s5b dominarea Ava- rilor mi fs liberats de jsgslă auestor; barbari arin eroismslă Izi Samo, kare dsus aueea 0 gsverns trei-zeui mi uinui de ani 1wi form n imreriă slav foarte întins. a 
De la moartea aseslsi rege nînv la Carol gel 

„mare, Istoria n5 mai wlie nimik desnre cvenimen = tele ue se netreksrs în para dueasla, A 
În sekolzlă VIII, znsl din dieuendengii Iasi Sa- mo anăme lirok, se szi ne tranz] Boemiti wi kon= tribui foarte mat la nrosueritatea uzrii întregi. * Dsne moartea avestsia, ivihdu-se disnsts în- tre fii “si nentrs dobîndirea tronălzi, nonolslă, nrin volăl nei adsnsri ue Min, dete frînele găvernzlă în mîna Libusei uea mai jin» dintre nretendenyi, 
Aveastv. femee întemee fortăl Visegrad mi'l orn ks mslte nalate uri biserisi; dar fiind insăllats de - kztre &nălă din. notentauii imuerizlsi, wi nenstîndă sui satisfak» onoarea, Ivs5 tronălă wi intr -în viaga nrivats. Ilonolslă îns arin răosuisnele salle 

reemi a o îndănleka s'wui aleagz 5nă săuuesoră. 
Soaria kvzs ne Premysl Sinior de Stadion(2) - 

—————— 

() Singsra istorie kare aratz în detalig. origina antişi- - loră -lokzitori ai Boemiei, este aueea a lui M. Frantz Palacky întitslats: Geschiehte von boehmen. . 
(?) Ameastz familie este sna din uclle mai veki famili; 

regale din Ezrona.
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kare gavcrn» k& mare. îngeleniisne: - — Anrslsea se 
atribsie. fondatea oramălzi Thaga(1). 

Szuuesorii. Isi Premysl nriimindă kristianismal 
de la sfinyii Kiril ii Metodie se nzsers a înfrămă= 
sea Iiraga nrin diferite” klvăiri mi nalate. Tot ei 
zidirs uelebrală Hradschin ue treue uîn astozi de 
vea--mai imuortants -narte din oras! Praga. 

La 1044 oraiusl auesta fs asediată de Henrich 
Jasomirgot îvrz a fi învinsă, car mai în srms Tes= 
ninse ks forus alaksrile uelle! renetate alle tutarilori. 

La 1350 venind la tronă Carol IV, Boemia în- 
treagv, ar mai kz seams Iltaga, fokărs snă mare 
nrogresă în toate „artele(2). - 

„Auestă rege, în marele să amori nenirs binele 
natriei, dans. ae fonds akademii meniră toate mtiin- 
ele mi artele -frzmoase, anoi kems în Boemia ne ue. 
mai renzmigi învzpayi mi. artistă din Italia ui Olanda 
ka s% învewe ne boemi miinuele mi artele loră. 

Din neferisite îns» săb regele Venceslas Ivrogne 
(1318—1415) isbsknindă disnstele „religioase, Boe-: 
mia vi oramăl Hraga ssfer: vb foarte malt de la nar= 
tizani Isi loan Hus, reformatoral religiei, kariă nre- 
dars mai măliă timnă oramsls, mi arserr o mare 
narte dinir'insală. 

În sekolzlă XVI, ne kîndă abea învensse'a se 
vindeka ranele nenorositei Boemii, ăn. teribilă in= 
uendiă ntefsks în vene: ea mai [rsmoas» narte a 
oramălzi Hraga. - Dar săb-regii Ferdinant 1 wi Ma- 
ximilian ÎL; jar mai ks 'Sseatw ssb Rudolph II, para 
întreagy se renmsks; ear otams|, Ilraga ei din ue- 

  

  

(5 în sckolal VIII, E - - 
(2) Vezi Istoria belelor, arţe în Gerntapia.
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năwa invendiălăi, mai fromosă mi mat -snlendidă. 

| Dar. dak ăucasts neferiuits nars a jskat sn rol- 
atit de însemnat ne teatrală Ismei, daka ca det oră 
golioasei Germanii mai mălui rensmigi imneratori; 
kăm fă oare resultitv? Ie kît mtim, ea îmi nerdă 
libertatea, wi deveni nrovinuie Asstriakn(1). 

Asstria,' dens sistema ei de;kontonire, mai 
întiiă nroskrise limba slav” uri. întrodsse ne vea. 
latin», eară ne la finitslă sekolzlsi XVII kaiserală 
Ioseph II o înlokăi wi ne aueasta. nrin limba Ger- 
manr, ui deie sltima lovităr» nayionaliteuii Boeme. 

Este îns mtist k» unde se înirodsue arbitra 
gilă mi violarea, akolo namte revolta wi se de- 
mteanis mai mslt sniriţslă de nayionalitate. 

Bvemii înyelesers ănde voia si'i dak» ksme- 
triga Assirie, mi Isar» muszri de naz». — O ma- 
re mimkare 'literarie wi nolitikm se agiiv. în toals 
mara. — Literayii: Dobrovseky Pelzel,. Puchmayer, 
Negediy, Kramerius ui Prcchazka, înuensr> a skri 
în limba Boems, Jugmaa nizblikz ună vokabslară 
boemă, oncrele lzi Pres!, Safaryk, Hanca, Kolar, 
Celacovysky, Kliepera wi alle altor brrbaui lsminaui 
demonstrar; k> suiritălă - de napionalitate n s'a 
stinsă înks în nentslă boemiloră(?). 
n , 

(1) Între imneratorii de sînge, boemă ue domnirz în Ger- 
maniea se nsmsrs: Karol VI, Venceslas, Mathias, est. 

() La 1818: Kontele. Stern-berg fonds urimylă . masei 
Nanională, snre a servi la ueraetsrile relative la origina slavi- 
loră în generală, wi a boemiloră “în marte; ear ne la '1827 
se fonds urimălă Jzrnală în idioma, boems ssbt Redakyiea 
D. M. Prantz Palacky. — Avestă moviments literar fs între- 
rent de revolniea de la 848; dar dung restabilirea Izkrgrilor, 
înuenă kw mai mare ferie, vai astză boemii 35 mat malte 
Jărnale mi sn teatră nagională,
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Dans înkornorarea Boemiei ks imnerislă Ass- 

triakă, toate lovirile desastroase ve eraă destinate 
kanitalej Asstriei, kzzărs ne ncefeiiuital oramă Uraga: 

În resbelălă de tref-zeui de ani Ilraga fă Lsatz 
kă asaltă wi jefzitz de Friderich I4"dăns aueea kză 
în năterea saksonilură, de kare. o: liber faimosală 
general Valehstein ka s% o „dea mi ellă la rîndală 
să, regelsi Svegici. 

În resbelzlă de mante ani ssferinyele se mai 
mvrirs, kzul Boemia deveni uentral “elor. mai sîn- 
geroase bsizlii dintre Asstria wi Friderich II regele 
Ilrssiei; dar nrin nătriotismălă boemilor, toate re- 
lele avestea se: îndrentar, - wi astzi Iraga ssride 
ks mîndrie kulutoralsi ue vine s'0 viziteze,
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2 OAPITOLULĂ XXII | 

  

 Berenada luă Sehubint și cartea de. 
a permanenţă, , 

“ Oramsl [lasa nrivită -dsne Kîmnie insniv Lă= ristalzi o mălgime de sentimente „Bontrarii ans al- lsia. — De. lami 5 .kazz niivirea ne .zidările ei ai ne bastioane, măskizl uel grusă vele akonere, FO Icarea lor -obstesr i afămats i semhele de. bombe „ue se mai vbelă” înk»,: te -faue 55 ksnoinți form ajs- torălă. isie DA kalami itepile ue ire kărb nesle dtusălă. De ridiui. nrivirile mai. în: sssi, kănolile uelle. as- kăuite ale biserivilor, * “kolinele” akonerite kg. ar- bori, kastelele ui marginile -uelle înflorite alle Mol- dovei,(*) . ni insnir» ideile velle mai melankoliue.. 
Îutrauă. în ilraga. ne noarla Neuthor, — Traver- saiă. mai „mglte kvi wi ajsnseig la. osnelsl Schvar- zes-Ross, din, kăartierslă Neustadt; uersi o lkamers 

băn ui mp uăseis a mb renaisa de ostenelele k3- Ivtorii. 

Somnsl kare este vellă | mai intimă amilă aliă. auelora ue . n ambiyioneazs la riibrirea lomei uei mninvingase nii pline de dăreri, se amez ne nlev- nele okilor mei, iii înkise binimoră,. 
Ssntă oameni karii kînd dormă viseazs; ran- gari, averi, nostări brilante wi bilete narfămate trimese ce nimtu kontese uri „markise, ue de mslte ori seamvnv „la moral» “bă slsjniuile!.,, 

La 

- (9 în frămosă ră. me trunverseazp orală Ilraga,
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„ Algii iarsuui se kulks rensblikani mi se demteants 
aristokragi nervertiyi wi infami. — E însz kare nă mw: 
gîndeamă de kit la kzlvtoria mea, visaiă 'nsmai o- 
rame nline .de monămente veki uii afămate;: msngi 
mi rîzri kă ! “marginile akonerite de konas inverzini, 

  

Kind m demtentais, era noante. — Lena nlana 
ne. 5nă ver; demnă - de lialia, ear razele ei velle 
nalide, “înuea S3. skinteeze irănzele arginte aile 
nlouiloră, Ă 

Fereaştra kamerei mele avea o'arivire-din- velle 
mai înkîntztoare. — Ea îmi Isa marea feriuire de a 
nrivi &ndele velle krepe mi line alle Moldovei, în - 
kare se skvlda amanta nsstorilor(1). Deskiseiă fe- 
reasira, ear aerălă uel freskă wi narfemată de mi= 
rosălă floriloră kîmnene, ms elektrizz ui fks sp 
se, nask» în săfletslă mez o mălyjiime- de idei uoe- 
liue, desnre kare n am; nstea s» daă seama, 

Îmi adsseiă aminte k» ms află în natria Isi 
Schubert(2), mi krezziă 4» umbra avestat ssblimă 
orfeă allă Boemiei îmă insnira auelle idei melan- 
koliue, -. 

Lsaiă' flaztsl în mîns ui “dea ue Îmkaii sn se 
az  nateliuele note din kare se komnznea Nok= 

  

% înpelegemă ne Diana sat Lena mitologik kare -iz= 
bindă foarte maltă ne- jsnele: azstor Fndimion msrzsea serală 
mi se dguea sz/lă visiţeze; : . 

(2) Frante Schubert, boem de origin, se nzskz la 1797 
“mi mari la 1828, Eug fs snălă din ei mai renzmii kom- 
nositori de masikz ai sekolslai sză; skriorile Isi se komasn 
din omere teatrale, oratorie, musik biseriucask ari. neste 
vinai săte romange, ear meritul spă îi vine de la felgl aellă 
din rm de komnosinisne, 

26
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tărnălă în Re minore de lulio Briccialdi(1). - În- 
tonaiă “ kă uellă mai nrofendă sentimentă, uelebra 

" Serenads: Die Schwanen Gesang(2); dar notele uelle 
nlentive din kare se komnsne avueasir arie ue no- 
sei sekretzl de a demtenta kiar obiektele elle ne- 
animate; îmi kasz» atita emogisne, kr m» vszsiă 
silită a lenzda instromentslă. 

” ăseiă mîna me -frănte mi m» Ivsaiă în ks-= 
rentălă diferitelor sentimente se demtentase în mine 
auea kanmonets nlins de fokă. 

În momentele auelea asziiă sn ssnetă de in- 
Strămente mssikale. — My reneziiă earzuli ketre fe- 
reasir» ka 57. observă de nde vinea auelle sănete 
armonioase, ui aflaiă ks elle emas dintr'snă na- 
lată ue era sitsat fau» în faus ks lokăinua mea. 

Eraă uatră jăni ue format snă kăartetă kom- 
năsă de o violinz, sn flast, o violiny sekondz mi 
snă violonuelă. 
„Ei s&nars diferite ksartete ka o maestrie wi 

nasin€ mssikal» ue ns o noate gwsi uine-va de 
kit în Boemia wi Italia(3), dar dsne o mik» naszs 

  

(5 Snaly din mer mat rensmigi flastisti ai Italiei, 
(2) Tea mai frsmoasz din romanele 1lzi Schubert, 
(5) Din toate monoarele ue komnsnă marea familie a 

slaviloră, boemii săntă ei mai înnaintai în mssikz. talen- 
tălă măsikală ală auestora uri marea anlekare ue aă nentrg ameasts arts, a dat okasizne anekdoter ărmstoare: Se ziue 
k5 mzmele în Boemia voind ss afle talentele ue o' 5 aibs konii loră, kînd îvanlineskă niimsl an al etepii, le nzne în- 
nainte ănă instrementă masikală mi &nă taleră ks monede, 
mi daka konillg nzne mîna ne instrămentă, atesteazz ks o 
85 deviz masikent, ear daka este atrasă mai msltă de lga:- 
rea aurglzi, toat familia se întristeazz, k5yi aueasta indikg talentulă zopiei, -
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se: năserb mi ci a ssna serenada lasi Schubert. 
„Urima frass a uelebrei kantilene, de mi fs e- 

sekulatz kg o esnresizne: ui 0 kăloare noctikz demn 
de nrimarii artisti ai Esronei, tot Ivs3 veva- de 
dorită; - dar kînd ajsnsers la a doza ras, în. kare 
nemsritorelă Schubert a denssă uea mai frsmoass 
insniragisne masikaly a genislzi sră, tinerii. boemi 
se animars ka mi mine “de sn sentimentă misteri- 
osă mi elekirizatoră.. | 

Îi uriviiă ks bsgare de seamr mi vzzsiă one- 
rîndsse într'înmii sn ue straniă; dar tokmai kind ms 
aflam ksfsndat în vissrile mele noetiue, fsiă airasă 

-de n legeră sgomotă ue asziiă în kamera mea. A- 
rănkaiă nrivirea mi 'yezăiă ne sekretarslă saă ober- 
kelnerăl osnelsli. 

— Ye noftentă Domnale ? îllg întrebaiă. 
— Am venită sz. v» întrebă daka o ss rz- 

mîneni msăltă timnă în oramzlă nostră. 
:— Uli da, mi ns. Dsne îmarejărori, îi rps= 

Năiseig. - | 
— Ama este, dar la kazslă de a rmînea mai 

măllă katz s» ei o karte de :nermanenur. 

— Voi lsa Domnale. 

— Figi dar bsn mi însemnaui în aueasts kon- 
dikz nămele Dsmneavoasirz, nagionalitatea, nrofe- 
siea etc. 

—— Uli nentrs ue toate astea? 

„— Namai ka ss fimă bine ks Ioligia, | 
Ziuerea Iloligie îmi așiîus nlsuerea de a ride 

nămină ne kontălă astoră domni Iloliuai, karii ssbt 

nretekst ks ansrb souie tatea de tisrbărstori, bat în 

dreania mi în stînga .ne ori-uine întimninv în 

kalea loră. - ”
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— Ei bine, Domnsle, ziseiă  sekretarslzi, sts- 
_răemti kă denadinsslă ss afli numele meă? 

„— Da, domnsl meă. 

— Skrie dar, 
— Nsmele Dsmneavoasir» ? . , 
— Ibraim Sidi Maxmsd ben Abdalăx, ziseiă 

silindăms kît uztăiă a nonri risal ue era anroane 
Sb deskonere jsksria ue voiâmă ss fakă Domnalsi 
Ioliuaiă din Ilraga. E 

a — Loksl nawmterei ? * 
— Marokă, ÎN 
La aucste ksvinte bietăl kelner se sis la mine 

k5 kăriositătea aueea nronrie : germaniiloră ; anoi 
întreb, 5 Ă 

— Oramală? | 
— Voewmti wi oramslă ? 
—. Da, Domnale. 
— Skrie dar oramsl . . , oramsl . i. Skrie 

„Domnăle Tombskts.  Ast năme îll& ksnowteam de 
kînd înveuamă geografia în kolegiă. 

— Kondimisnea souialz? 
-— Kslztoră, 
—— Ye fel kshtoră? 
— aka kmlztoră ka topi kzistorii, ks. sak de 

voiajă, ks blazv, ks nmisrie de nae ne kană .., ue 
vrei mai msltă ? - 

— Dar asta ns e ucea ue voeskă. su afis. 
— Esnlikte dar mai bine. . 
-— Buută nronrictară? snre esemnls, 
— N5, amikălă mes, n'am niui nsmîntală ne= 

vesariă uentrs înmormântare. . 
— Emwti noate artistă ? 
— Nă.
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— Emti amnloiată ? 
—. Da Domnsle, amaloiată; aksm vzză ks ne 

amă înpelesă. 

Arxikelnersl mai reneis Înuel aueea ue: skrisese 
nins aui, mi Înveniă a ride. Elk îngelesese jskwria, 

_— De ue riză, domnale? îi observai, 
-— Ridă, Domnasle, mi fakă foarte năgin ne lingr 

ueea ue: faui Dumneala rizindă de nolipie. | 
— E ridă de noligie? S7 ms fercasks Dam- 

nezeă de na ka aseasla. — Snsnemi, m'b rog, km 
ridă eă de noligie ? — 

— Voind 8% trevi în okii ei de arab saă ne- 
grs, kind Dămneata emti mai albă de kiti mine, 

— Asta este kassa?- Ei bine, amise, all» kw» 
negrii s'aă fzkată albi. 

_— Asta faie totă atita ka kind vile sară fi 
Skimbată în sn. : 

— Uli ve gi se nare grea nietamorfosa a- 
ueasta ? « 

— Foarte grea mi sănra-natsrals, | 
— Te amvgemti, mi ka: szyi. “ demonstireză mi 

mai bine, îyi voiă da n esemnls kiar din natria 
Damitale.  Ilrinuinele Vindischgraiz e boemă de 
nayizne, ks toate astea ell la 848 nresints ora- 
mălăi Ilraga vre o mie uinui săte de bombe înfhi- 
kbrate, i trimise ne uea-lalt; lsme kite- -va sste de 
hoemi;-eats dar ksm se faue oaea lană. — Tot ama 
s'a întimnlat mi la- noi, — Mălyi din komnatrionii mei 
eraă. negri mi înk» negri km se kade, dar as- 
tvzi ei ssnt mai albi de kit neaoa, mi ne din afarz 
wi ne din Ivănir. 

— Aksm te . înpelegă Domnzle,- Wii de aueea 
je rogă sw'mi arvyi nămele uel adevrat, koui kg
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auesta o ss fi tot d'axha observată de Ilolipie, 
mi de o dat» kă vorba “îmi ueră nermisisnea mi 
ranse foaea ne kare Skrisese „ anoi însemns nă= 
mele meă uelă adev'vrată. 

Ie timnzlă auesta janii masikangi reînuenăr'e 
konvertslă loră, întrebaiă ne” sekretarală otelzlză 
desnre dînmii. mi aflaiă: k» eraj topi fort vedere; 
ear masika 0 inv oypase în. “inslitatală orbiloră din 
Viena. - 

-  Aveasta mr foks sami adskă aminte .ks lo- 
kăitorii -orientalsi orbeskă naserile kîntotoare, wi 
dan» ue Îe înkidă în kolivii, le: nzne între alte na- 
seri libere; ear elle de întristare kîni neînuetată. 
N5 m mai miraiă dar de ue auei jini ssnaă din 
iistrămente kg atita fokă mi nasiăne. 

eter
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„ CAPITOLULU XXIV. 

Praga monumentală,. 

Oramslă auesta este sitsătă ne amîndoxs nr 
pile rizlzi Moldova. — HNonslagia Isi se ridik» la ui - 
îna de o săi» uinui-zeui ui vinyl mii de lokzitori, 
dintre karii 4/, nwvrui snt boemi wi 2/, germani. | 

Ellă se îmuarte în natră nsrui nămite Ali-stadt 
(oramăl vekiă), Judenstadt (oramasl evreilor), Kleine- 
seite mi Hradschin. — Fie-kare din aueste nvryi are 
interesslă loră nartikolară : Hradschin se mîndremute . 
kă vekimea,: Neusladt nrin forma sa uea modern, 
Kleinestite nrin eleganua nalatelor sale; ear Jnden- 
stadt nrin imensele bogvuii ue konrinde într'insălă. 

Ilraga mai konrinde în sine mi o mslgime de bise- 
riui katoliue, nrotestante wi de alte rite. Are neste trei 
săle fabriui de diferite mansfaktări, mai mălt de o 
mie mase săie kase de komeruiă, “snitale, kasarme 
mi diferite stabilimente năblive, dintre kare vomă 
nota avi nămai ne uelle mai nrinuinale, 

- Catedrala Sântului Vitalian, 

Aveasi biseriks atit, nentră Klasiuitatea sti 
Islsi kît wi nentră bogvgiile mi onerele de arts 
ue konrinde într'însa, se konsider la. nrinuinalslă 
monămentă al orauslsă Liraga, mi merit» a fi visi- 
tate de topi kzlstorii naSionayi nentră arkeologie. 
Fondamentele er fărs năse în urima jimotate a se- 
kolslsi al X, de St. Venceslas, dar în sekolslă XIV
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îs dsrimats wi rekivditz ama nreksm se vede as- 
tvzi, dăne nlanzlă mi ssb direkyia faimosslsi arxi- 
tektă Peter Arler de Gmiind, wi. atit nrin eleganns 
kit i nrin “snimîntetoarele nronoryisni mi finepa 
esekztzrii ornamenieloră, treue de uellă mai ner= 
fektă kan. M'oners allă stilălzi Gotikg, 

Din nenorovire ea ka wi oramală Ilraga, a ssf- 
ferii foarte mslt din kasza resbelelor din afarz(1 
mi a lănteloră intestine alle naititeloră religioase. 

Mai în srms fă jefăity de nrotestanui, -de ka- 
toliuă, de xăsigi ulii de migiari, ear ne la finitalg 
resbelzlzi de trei-zeni de ani, kozînd orawăl întreg - 
în: năterea Îsi Gastav Adolph regele. Svenilor, ellă 
ridike din aueasiz katedralz toate obiektele de arts 
mi le dăse kz dinsălă în Stokholm,. nde se v»dă 
ui nîns -astozi denăse în măzeg. -. 

Ilrivit din afarv, biserika aweasta are o ka 
„Nol admirabil; nentră învlyimea ei ue ireue neste 
128 metre(2) mi nentrs finenea arkitektarei, — Ks- 
Ivtdrălă se noate ssi de va avea doringr, dar kalz 

  

() Heluel, istorikal boem, arats ks Friderich uellg mare 
kenoskînd kît de măltă venera; Boemii assasts biserikz, la 
înkonjsrarea oramslăi Ilraga (1737) bombardzs nos zile a- 
sestă kană d'onerz, mi arsnkw în timnală auesta -neste nase- 
Snte-zeve-mii o săi: noss-zesi bombe de. diferite m'rimă mi 
efekte, ka ss sileaskz ne Boeni a kanitala. — Într'auestă 
timnă fokal se deklarz de mai. melte-oră ne învelimală kate- drali; dar fs stinsă nrin îngrijirea kwlsgurslzi Loan Caiser. 

(2) Înnaintea inuendislsi de la 1541 ksnola aseasta avea 
0 înntluime de o săi mase-zeuj uii dinui metre, mi era mai 
înnalis kă trei zesi metre de kit kanola sfintslsi Stefan din 
Viena, ueea ue o fzaea ss treaku de vea mai înaltz kănol de 
sţilă gotikă din Esrona, -
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s% aibr niuere de kanrs, kvui are sz sze dos ste 
uase-zevi wii mase gradine (trente)(1). . 

Ile. fagada nrinvinals, se afls -o niktărs în 
afrescho(2) foarte antiks dar admirabils nentrs ms- 
estria kă kare este esekstala. 

Tot ai se afl, kanela Smutei triniteui, uelebra 
nenirs faimoszlă Mozaik ue renresinte şltima zi a 
jsdekzaii, mi ne e sfingii Venceslas, Ludmila, Adalbert, 
Procope, Sigismond wi Vitalian, nalronii Boemiei, 

Interiorală auestei biseriui se komnane dintr'o | 
navs, alle kwria bolte askspite ssntă săspinăte de 
mase-Sure-zeue nilastri de o grosime wi înslyime , 
kolosal» mi formind. mase kanele ne 0 narte ui mase” 
ne uea-l-alte. 

Desnre maniera ornamentelură .seamsns nrea 
măltă ks sfintală Stefan din Viena, o ziuem aueasta 
mi s&ntemă înkredinpapi k» tăristslă kare a vizitală 
katedrala Vienei, vizitind mi ne azeasia, va vedea kz 
ui aui niktără joaks znă rolă foarte neînsemnată, 

-ear aueea ue faue ne vizitator s+ r»mie ekstaziată, 
este nronoryisnile giganliue wi kstezztoare alle 
edifiuilăi, ue te faue s krezi ks te. afli întrsnslă 
din temnlele vikloniue alle antiniloră zei Germani, 

  

(0) E5 ns mam nătată sai, kzui tn» aflamă în feria rez- 
matismăisă, 

2) Iliktarz în afrescho se nzmemte atsnvi kînd niktorslă 
desemneazz k kolori în ans ne zidă nezskată. — Felslă a 
vesta de a desemna este foarte difiuilă mi delikată din dos 
Kaăze: vea dintii difikaltatg este koninsnerea koloriloră ast= 
felă ka dsne e se va ăska zidăl, sz se vazz în toat: snlen= 
doarea lor; ear a doza este ks nikioră! katz sr se gîndeasks 
foarte "maltă înnaintea fie-kvria. trasr de uenelă, ki sn 
nenelă gremită ns se mai noate korekta. De aueea niktsra în, 
afrescho sc nlsiemte mslt mai sksmuă de kit sea în oliă, 

27 
*
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“Între uelle; mai mrinuinale oncre de art ens- 

mirem ne 'auestea : i . 
- I. Massolesi Regelsi Rudolphe II, skăintată în 
alabastrs de uelebrală skălntoră  Alessandru Colin 
de la Niiremberg la 1589, din ordinzlă regelzi de 
kare vorbirsm, mi kost» îrei-zeui mi dom de mil 
dskani Asstriavemuti. | | 

Asest monsment, ne. timnsl. kînd s'a konstrsită, 
„era. amezală în mizlokglg biseriaei, mai în zrms 
însz, kludindăse o nos kanels neniră denznerea 
rembuliuelor mortale alie uellor mai distinkyi regi 
al Boemiei, fs transnortată. în auea kanely snde se 
aflz ui aksm(2). E e 

IL.  Monămentzl ssntslzi: loan de Nepomuk, fa-. 
brikată din arginiă de sea mai fin» kăalitate, uri 
Stimată de artisţii komneteriui în dou» szle de mii 
fiorini. La elle natră ănghiări alle niedestalslai 
ssntă natră slatse de. argintă ve renresints Înge- 
lenuisnea, Temnerarea, Forpa mi Jsstigia; p'intre din- 
sele săntă atirnate 23 de lamne de argint ve ardă 
neînuetată. Ear la velebrarea ue se faue netot anslă 
în memuria. sentălsi, monsmentzlă auesta se în- 

-koroneazz ks o diadems “de asră temnestata k 
diamante. 

HI. Kanela sentlzi Venceslas, fondat la 1367 
de Carol IV. — Ayi se nzstreazy kaska ui ksirasa 
nrin allă kurora ajstoră, sîntslă Venceslas "mi a 
mîntăită- viaga de nsmnalele mzmesi uni fratelsi ssă, 

Ueea ue mai alrage kăriositalea, este o mik 

() În kanela aseasta se konservz sensuua regilor Carol IV, 
Vunceslas IV, Ladislas, George Podibrat, Ferdinant |, Maximi- 
lan ÎI, Rodolphe II, est.
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koloană de arams fabrikat» din tsnsrile sate de la - 
Xssipi(1). în 'resbelală de religiăne,. uri vre o kite-va 
niktări . bizantine ue renresints 'suene din- viaua 
sontălsi, desemnate: de niktorzlă Nicolas Vurmser, 
Mai este mi o vergins ue se înnalgs kmtre eră, 
desemnat  dsn6 regslile skoalei boeme. : Aueasty 
niktar» fă jădekat» de „mălyi artisti ka ună kană 
doners. - e DE: , 

Într'o kamers senarats ue faue narte din aueasty 
kanelz, se konservs. wi nins astszi koroana, suon= 
irală, globală de asr mi snada regilor Boemi, | 

“IV. Alarslă mi mormîntală sentalsi Vitalian 
wi statăa de -lemn a Isi Ioseph Max, artist boem. 

V... 'Tesasral auestei katedrale în karese konser- 
v3 înkz limba swntzlzi Nepomuck o mins de konil,. 
ue dsne tradigie se krede a fi a snzia din nrănuii 
masakrayi în Beileem, o bskatr din nînza ue ako- 
nerea masa ne kare s'a uelebrată Yina' Misterioass, 
ănă ksiă din uelle uinii ue aă servită la krauifika= 
-realsi Krist, mi-altele mai mslte de felgl auesta. 

„Biserica numită Loreta. . 

Aveast, biseriks se klsdi ne la arizlă 1626 
dsne modelslă katedralei kă auestă nsme ve esistp 
in statele nontifikale, Între alte obiekte demne de 

  

(5) Hasipi se nămeaă nroseliyii doktrinei religioase a lasă 
Ioan Hus. "Dau moartea maestrălgi lor, ei se îmnzrgirz în 
nartite differite, mi ssb nămele Hssini, Taborini, Calyxtint mi 
Strakisti, anrinsers resbelslă religiosă se devast maltă timnă 
ne neferisita Boemie. za 

(Conciljo ai Costanţa),
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observată, se deosibenite o diadems, de asr ornat 
de 6666 diamante de diterite msrimi(1),. 

„. Biserica Asumţiunei. 

Aveasis selebrs wi bogat» Monastire s'a fon- . 
dată . de dsuele Vladislas II la 144. Ea ssiferi 
foarte msltă din ' kasza resbeleloră uivile. Dar la 
1586 fs 'restasrals, wi adornatv mai lsksosă de kwt 
întiia ars. — Avi sant înmormîntazi mai mslyi din 
eroii boemi kzăyi în teribila bvislie de la Lutzen. 
— Organslă de la aueast» biserik. este uellă mai 
mare din toat Boemiă(2); galeria ei de tablosri de 
Mi nămsrs neste uinui szie de kadre de diferite Skoale, dar ns ssntă de nisi ans interest artistikă; 
are înss o bibliotek» în kare amatorală de kărio- 
Sitoyi noate s» vazs; o mălyime de mansskrise foarte 
interesante, dintre kare se decsibesk inai mălte onere 
de astronomie komnse mi koniate de uclebral as- 
tronomă Tyeho-Brae, mi nortretele Iză loan Ziska(3) 
ui George Racozy. 

(0). Aneasts stelle de diamante se gzsewte aksm în te- 
sasrălă monasteralsi Kanssiniloră, ns denarte de ateastr bi- seriky... Ia i 

"(2) Auestă faimosă organă- are vinsi-zeai de registre mi 
neste trei mii wevi de arams, ueea să îi dz-o estensisne m 0 sonoritate de tonsri fabsloass. Pa 

(2) loan Ziska fs komandantslă sănremă -allă Hasigiloră; 
ellă ls5 Iraga ks asaliă, mi dans. obiueisl aeilă barbară allă: 
Boemiloră, arsukz lieste ferestre ne Burg-maisterslă oramalzi 
îmnresny kă trei-snră-zeue -senatori, ” . 

(Cantu, Istoria Universale Tom VII),
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Teyn-Kirche, -- 

“Aneast» biserik» fă kIsdits în sckolzlă XV ui 
restaăratv -mai în. rm» de Georgie Ilodibrad regele 
Boemiei. - a 

“În interioră se vede. inormintală uelebralzi as= 
tronomă Tycho-Brae ks inskringisnea : Esse potius 
quam videri, . Ma a 

În sakrestie se vedă nortretele Ii Ioan Milier 
mi F. Rokyana, uelebri nredikatori strakistă; ear în 

|kânela verginei staă denxse slatzele senyiloră Kiril 
mi Metodie, | 

S. Venzels Hofburg sasi vesidenza imperială, 

Avestă nalată kare konrinde în 'sine mai malte 
kamere de kît sn kastel, fă klvdit în sekolsl al X ” 
de nrimii dzui ai Boemiei, ne nimte nrenorpisni - 
foarte redzse, mi dsr ast-felă nîns la 1978 kînd_ 
deveni nradz snzi teribil invendis, Dar ne la 1316 
îz reedifikat de regele Carol IV în forma în kare se 
vede asiszi ne nartea oriental a kolinei, Eilă fs 
lokzilă mai întîi de Vladislav LI mi de săuvesgrii 
avestăia; iar ne la 1620 fs stunînită de bavarezi, la 

„1634 de saksoni mi la 1648 de Gustav Adolphe 
regele Svegiei, kare îllă desnse de uea mai mare 
narte din avăyiele ue denzsese akolo Rudolph all, 
wi îllă dete nrads flakvriloră. | 

Mai în zrms îs konstraită mi amalifikată de 
regele Maihiăs urin arkitektsl Loragho. 

Între nersoanele înnalte ue lokzir aves! faimos 
nalală, nmorsmă ne regele Carol X, isgonită din
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Franuia la 1831, mi ne kaizerslă Ferdinand, gonită 
de revolzyia asstriaks de la 1848, 

„+ Amest gigantikă edifiuiă formeazs natrs kărgi : 
nrima ksrte se deosibewte de niayv nrintr'o grils : 
de feră ks trei NOrți. — A doza este dekorat» ks 
o fintînx arsnkztoare de ans; ear în uea dea treia 
ue leag”, kastelslă ks katedrala, este amezatv sta- | 
taa sontălzi Geoigie fondatz la 1373. 

Kastelslă auesia. konrinde în “sine nairz sste 
nalră-zeui kamere de diferite morimi, trei ssli wi 
mai mslte galerii, - . o 

Din. toate, aveste înknery.: se deosebeskă .sala 
nămitu'a lsi Vladislas în kare veneaă notentauii Boemi 
de se înklinaă mi jgraă kredinus wi saunsnere 
Regelsi lor. — Sala statălsi mi sala Isnanioly, uele- 
br» nentră krszimele întîmnlate într'însa ne timnal 
defenestrayii(1) saă. mai bine a resbelzlzi religiosă. 

, 

C) Dane Isngi mi singeroase resbele,, nrotestanyii din 
Boemia, dobîndiserz libertatea Religioasz, dar.ne la 1618 ve- 
nindă la tronă Regele Mathias 16 viols natentele Regale 
(Leyres de” majest6) akordate de Rudolphe II, ei dar konvo= 
kar statele ka ss se konsslte desnre ueea se zrma ss faks; 
kansilierii se adsnarz în kamerz, dar temîndgse de xre-o săr- 
nrindere, Ivsarr ne Hiaua vevinz o malyime de oameni armani, 

În timnală asela se nresentarz în kamers Slavata, Mar- 
tinitz, Adam von Sternberg mi Diepold von Lobcovilz găver- 
natorii regali; întrarea lor în sanktaarislă Nagisnei, agita a- 
tita de mană sniritele, ks toni denstagii nxrssirs loksrile, mi 
dane we akssars ne Slavata mi Martinitz de astori mi nrişi- 
năitori ai nerderei toleranuei religioase, îi arsnkar» neste fe- 

“restre îmarezuz k& alyii, i deterz înuenztă auelzi - resbelă 
sivilă nmită : Defenestratzione, ear în limba slavs: Po-Sta- 
10tshesku. kare grobi kzderea Boemiei.



Palatul. lui Valenstein. 

Avest nalat f& Klvdită la 1623 de dsuele Albert 
de Fridiand, ear mai în. ărmv devenind iironrietate 
a uelebrelsi general Valenstein, wi voind ellă sw'ini 
fak dintr'însslă o lokăings în adev»ră imnerials, 
kămnvrb mai mslte kase. vai sărnîndăle, kIvdi faimo- 
sulă nalată ue .se vede astzzi îmnresnt kz înkîn= 
ivloarea grvdinz” de lîngv dinszlă. i 

Atit în salonzl uel mare hit mi în alte kamere | 
se vodă mai mslte niktară mitologiue mi figări de 
astronomie desemnate, dsne km Zikă: snii, kiar de 
Valenstein karele s'a okănată mai toat» viapa ks 
belele arte mi astronomia, .. . 

Din nenorovire; mai toate obiektele de artz ue 
[vueaă iensmele auestăi lokamă imnerială, akzm ns 
mai esisiv(1). Aueca ue se mal konserv» înks, este 
salonăls velă mare wi kamera în kare dăuele de 
Fridland îmi da renresentagiile sale de. fantasie(2). 

-Ka sr drimă o idee de Sulendoarea kargii a= 
vesisi militară _în anarinus, dar rege în realitate, 
arbtmă k» în toate diminepele, antikamera zi era 
nlin» de baroni mi kavaleri ve veneaă ss soliuite 
favoarea sa.. Salonslă de nriimike era tot d'asna 
uvzită de vinui-zevi soldani armayi mi învestmîn.= 

  

(1). Tradiyia zive: ks malatzlă auesta era bogată în ora 
namente mi în obiekte de arts mai msltă de kit uellă imne= 
rială din Viena. — Hiar grajizlă kailoră (dsne legendz) era 
ornat ks mobile de lsks, ear vasele în kare “mi laă kai 
norpia loră de xrans, eraă de marmars rioleite. ks asră, 

(2). Dasele Albert de Fridland obiunzia a se învesminta 
ka sn îmnsrat Roman, wi.a se nlimba nrin aueasts SIagioas? 
kamers în kar de trismis trasă de 4 kai,
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tapi ks livreaoa Lai. Diferite desasrgiri (distacamenti) 
militare nszeaă întrzrile nalatalsi: ka S% goneasks, 

"ne oameni săsnekyi, mi ss denwrteze ori ue spomot 
ue ar fi nătată ss tarbsre linimiea auelsi Lskslss 
al Boemiei, i , 

Kind  koletorea, ssila sa ve se komusnca din 
mal mălt de o săt+ trzsari de diferite . dimensii, se=. . 
mona întolkmai ks Kariagsl (ireno) snei armate, 

Venitslă ssă anăal sărnasa vifra de wase mi- 
““lioane dolari, Da 

- Grodina asestsi nalată este na din uelle mai frămvase ve are oramslă Ilraga, mi se deskide a- 
matoriloră «de kăriosileui Joia mi Dsmineka. 
„Mai sănt wi alte nalate demne de notat, dar 
temîndsne a nă deveni fsrs voea noastrs Ssn'brz- 
tori, le treuem ks vederea „wi. Isswmă ne tăristală 
Romn a le visita sat n5, dsne nlvuere, 

Praga Artistică, 
 Mazezl diri: Ilraga se afl in ăiiga Kulovrat= 

Sirasse mi se komnsne din kolekpisnele auesţea : 
i-iă Cartes, II obiekte de mineralogie, UI Bo- 

taniks, IV Zoologie, V obiekte de arkeologie, VI 
obiekte de artele antiue, monete, medalii ete. - 

Afarz de auestea, ellă. mai konrinde în sine 
mansskrise de ajle L:i Ioan Huss, Zisca wi Kamensky. 

Teatră din Ilraga s'a fondat la 1783, de Emi- 
lia Ghaloti de Lesing, wi noate s» konrinzz neste 
doz mii snektatori, 

YUelebrslg komnositoră în masikz Mozart skrise 
neniră avest teatrs faimoasele onere .Don-fuan wi 
Titus, — Se amteanis ne ksrînd kizdirea snsi tea- 

* 4ră navională Buemă, .
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În Ucaga sănt mai mslte galerii de tablosri, dar 
kadrele denzse într'insele, n nresinis ăn mare in= 
teresă artistikă, mal ks seamz uentră uei ue at v3- 
zată alte galerii mai bogate(1)-. 

Monumente comemorative, grădină şi punți. 

Între mai mslte monzmente de felslă avesta 
se deosibewte statsa regelsi. Carol al 1V lskrai» la 
1848 de uelebrală skălntor Haenel din Dresda. 

În aveasis statsz se ve de renresintat gelebrală 
rege siindă în niuoare wi pinîndă. în mîna dreantz 
dinloma fondorii akademiei, iar kă uea sting în 
nămns Snada. 

În uelle nairă &nghizri ale niedestalzlzi sântă 
renrodsse Efigiile Isi Ernest de Pardubitz, nrimslă 
Arxieniskon de Ilraga, 1. Ocko de Viaschin, Benes 
de Coluvrat wi Mathias D'Aras arkitektală, 

delle nalrs figsri ue se mai vsdă renresints 
Teologia, Filosofia, Jsrisnrădenga wi Mediuina. 

Ile marginile niedestalălsi st inskrinpisnea 
aseasta: ” i 

CAROLO IV LITERĂRUM UNIVERSITAS, FEST( 
j SECOLAn. QUINTO, 1848. 

În desnvryirea nămits Alt-Stadt, se vede mo- 
nămentslă regelzi Franiz 1. Klzdită în form de 
obelisk de arxitektsrz gotiks. — Skălntarile dzne. 

- dinsăl ssntă mai tuate alegoriue mi renresintz Boe- 
mia kă, toate > arovinşiile ei, artele nvuii, etc, 

  

(5 Galeriile selle mai remazkabile săntă sea din ialatslă 
eniskonală, strada Hrad- Sehin,- wi sea din. nalatslă Nostitz sia 
ţăal în niapa maltezilor, A 

28
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Dintre nsngile ve leags say nsne în komni- 
kare oramzlă Ilraga ks. nuruile sale dăne nartea 

"sting a rîzlzi, se: deosibemte nantea nămits Carls- 
Briicke. 

În sekolsl al XII nsntea aueasia era înloksits 
arin alta de lemnă, dar mai în rm Carol IV or- 
don arkilektalzi Peter Arler sr klzdeasks zna de 
“nialre.— Konstrăirea se înuenă la 1350 ui dărs 
ninz la 1503, 

| 
| Aveasis frsmoas nsnte nsmsr 487 metre 
Isngimea, mi 10 Ivrgimea, mi este bazat» ne 1? 
nilastri. La înuenstă ca ns avea alte ornamente 
de kit o kruve wi statăa jăstigiei înnaintea kwvria 
se esekstaă kondamnauii la moarte; dar în sekolsl 
XVIII fs ornats ks diferite gisne wi siatze. 

Între nilastezl VI mi- VII este amezatz o tabls. 
în kare se vede skris» tradiuia arsnksrii sfintulă 
Nepomuk în rîz, 

Tradimia aueasta ne snsne k» sintală Nepomuk 
-(nămit Joanko) emise din ntrinui nlgari din satsl 
Nepomuk, wi ks la venirea Ii în lsme s'a onerată 
5nă mirakolă kare a 'îndemnată no nvrinuii li a'lă 
konsakra biseriuei. Nă treks malt wi jsnele Joanko 
deveni nrimsl nredikatoră ală oramalsi Ilraga, 

Fama desnre auestă elebrs nredikatoră ajsnse 
înv la aszsl imneratorslsi Venceslas: IV, kare îllă 
ls de konfesor altă soyiel saile. Dar nereemind a'lă 
îndănieka ss trade misterslă konfesiznei, îllă ss- 
grăms mi înfemărîndălă în nînz» îl legz de snslă 
din nilastriă nodzlzi krezînd k% va asksnde krima de 
Okii oameniloră, dar eat» o adoa minzne: Risl în- 
del» dea mai ksrge wi o krsue lăminoasv formats 
de uinui stele, se vedea neînuetată (ziue tradigia),



În fine se deskoneri kornslă sîntali uri se înmor= 
mînti; ear mai în rm» Iana Benedict VIII îllă 
kanonisz, 

Aksm 'sîntal Nepomuk este nrotektorslă tatălor 
nsnwiloră din imnerislă asstriakă; ear oamenii bi- 
goui de kite ori trek neste. nsntea vre zusi rîă mare 
invok' ajstorsl sîntlzi rin aueate frase: „O! sinte 
„Nepomuk, f» sr nă mi se întimule în treuerea mea 
„me auest nod, ueea ue gi s'a întîmalat ie la nd- 
„dăl de la Iraga.* 

A doza nsnte remarkabils este uea de Lanpari 
(Kettenbriicke) înfiingats de katre o souielate. de 
akpionari;, ea kosts neste wantezeui wi trei de mii 
dăkani Asstriaveută. 

Lăngimea ei este de natro sate uinui-zeui ui sna 
de metre, mi e deo rars fr&msseye. | 

Dintre grvdini se deosibesks: Insula Sophia, snde 
se adn noblepa Boem» ui uelle-l-alie klase dis- 
tinkte,. Insăla bersalieriloră. nsmits mi mika Veneyie, 

Grwdina nonorzlzi kreat la 1833 de Burgra- 
vul-Chotek, 

Grodina nsmitv Caiser- Garten, fondata de Fer- 
dinand |. 

- Înt'aueaste grvdins este nalatl nămită belve= 
dere, konstrgită de arkitektal Ferabosco de Lagno. 

Stabulimente de instrucțiune, 

Hraga are snă konservatoră, ue treue de snsl 
din vele mai renzmite alle Esronei. În auest kon- 
servatoră. se sisdie mssika în toate sneuialitvyile, 
dar rensmele Isi wi la dobindită de la mssika in- 
şirămențale; ear mai kă seamv de la instrămenţele
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de vînt în kare boemii a dobîndită de maltă s- nremayia. “ 
” Bniversitatea de la Hraga nsmits Carolinam, dsne 'nzmele fondatorslzi ei, este vea mai veke 
dintre sniversitvyile” Germaniei; ea fs konstrsity de Carol allă IV la 1348 dan modelslă uellei de la 
Taris, wi nrin velebrita ea nrofesorilorg, deveni în 
Skărt. timu ventral Isminelur Esronei de la Nord. 

Nămwrslă stădenyilor ue veneaă asi ka s3 nrii- 
meask instrakgine, treuea de malte ori-neste sifra 
de 30,000. : o - 

Ile la 4409 uelebrsl Iuani Huss mi Jeronim de Ilraga, nredaă în aueasts akademie duktrinele wi o- 
niniznele loră religioase, a krora tendinus era e- manvinarea biseriuei Boeme de sănremayia Romei, 
ui nărifikarea ci de ridikolele forme alle kato- 
liuisimălai. | 

Dar, ori ks nonălayiile ns eraă înks matsre, 
nentrs reformv, sas, dăne km zik sănii, aveti a- nostoli ai 'veritogii - ns avar koraj; mi energie de 
ajsns ka sv fak» a trismfa doktrina lor; k» ea kvză k 
toate astea ei semsnarv aueea ue mai în ărm» kslese 
ks abondany Martin Luter, Melaneton: wi algii.
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OAPITOLULU XXV. 

Joan FHuss, saă abusulă adduce revolta. 

Kristianismală la învenstă era ear "aneea ue 
nămim astezi komănismă. 

Noii kristiani, înflvkzraui de amosslă auestei re- 
ligisni: smanitare wi karitabile, , vindea averile loră 
mi Danii îi îmusrpeaă la sura, sa; îi densneaă în 
kassa komsniteyii ka sz se îmatrteuleask din ei 
tonă konfragii loră, 

Întinderea kristianismalzi în mai male” ridryi 
alle Globslsi nzmînteskă ui nerseksyixnele ue în- 
timnină din nartea ngenismslsi, îndemns ne mslyi 
din kristiani a kmăta azil în dezertele arzvtoare ale 
Libiei (Egiutalsi) mi ale Asiei miai, dînd -urintr'a- 

“ ueasta înuenzt vieucă klasstrale, 
N treks mălt mi desertele se nonzlars, măl- 

Wime de monastiri -antrsiv ka urin magie; ear mo- 
naxii ue lokgeas într'însele, dăueai 0 via foarte 
Simalz ui assters, 

dn sekol înss mai în ărms auemti smiligi ls 
krstori ai vii Domnsli(1), devenindă foarte avayi, 
ui năterniui din bogzyiile ue se aksmslaser» arin 
m'ensstiri, mai întîi se nervertiry, ear dans aucea 
năserb mîna ne toate demnitsgile biseriuei, ui kă 
înuetsl se lonvertirz în tilxari mi asasini. 

Sisnini absolsni neste lsmea kremtins. ui bo= 
gaui neste msssrs, ei strivirs ssb nivoare ne nefe- 

  

(1) Zisere smilitoare ks kare sz serveaă kilzgvri ing = 
lrini ka sr înmale lămca,
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riuitelă Klerg sekolară, ne adevsragii 'auostoli a 
Evangelislsi, ve akomnaniazs- ne oră de la venirea . 

"sa în lsme nins la marginea mormîntălăi, ui karii 
la setzpeni kz' familie, noart» ie ămerii lor krăuea 
li Kristă, 

. 
În nesanizl de glorie 1ui în naroksismal mîndriei 

loră sătanive, îmi ngsers ironzl mai nresăsă de allă re- 
giloră, mi noate ks Par îi năsă mai nresăsă de kii all; Kreatorslăi, de' ns Sar fi temată ks voră fi 
fslminapi “ui nlmbayi în infern, ka angelii uei re- beli(1), . Ea 

Kanii biseriuei orientale nefiind investini ks 
năterea iemnoralz ka eniskonii Romei, ns nztărvi 
Ss» devie atit de mîndri wi tirani ka konfrayii loră 
din okuidente; ks toate astea sib maska inokrisiei 
ui a lametrgii, komissers mai totă auelle rele 
kremtiniloră. 

Ei servirs de agenui ai îmavrayiloră Disan- 
tini, pinnndă în ignoranys Klerslă mi nonolslă. În 
fine ssb. nielea vslnei fskăra irebile lezlsi. 

Konstantinonolală fs minat de dinimii wi vîn= 
dătă Isi Moxamet II înainte de a uerlia Koustantin 
Ialeologslă svarta armeloră, - 

  

(!) Tontefiuii Martin V mui Inocentie III ajsnseserz la ama 
mare grad de ssnerbie kr uerkarz a săsmine în koansilie eks- 
meniue, kz biserika este soarele, ear gsvernălă limnoral 
(lsmeskă) este Isna ge nriimewte lămina de la soare, wi kr 
azmintală fiind de mante ori nai. mare de kit lsna; ear: soarele 
de ont ori mai mare de kit nzmîntală, konkideaă kz găver- 
n5lă biseriuei este de uini-zesi mi mase de ori mai mare de 
kît Imuerislă; ear an skriitor biserisesk voind a defini mi mai 
bine aveste frase diktate de 5nă . orgoliă isuiferiană zine kr 
nana este Vicarius lesu Christi Deus Pharaonis, minor Deo 
magior homine, | -
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Kremtinii din orient fsrz desnvruigă wi sdro- 
biui de otomani, tot arin intrigile Kklerzlsi, kare în- 
vsyt ne tăruj infernala frass: Divide cd Impera(1) 
ve kosts torente de singe ne. neferiuiyii Grei 

“mi Balgari. 

Dotani de la natarz ks sn Karakter însînzitoră 
mii -astsgiosă, kzm vszăr» Kostântinonolglă kvzst în 
mînă barbariloră, trekăr» în urile noastre unde 
g»sind &n nonol brav dar inksltă învens a nronaga 
insidioasele lor dokirine, wi“ reemirs a se faue stp= 
nîni ne o mare narte din bănsrile gvrii, ear mai 
în &rm» a servi k& averile noastre! nlansrile aue- 
lora ue voeskă st ne înghig, - 

Eais ue fsks âmbigisnea Isuiferians a klerzlsi 
din religisnea lzi Krist, kare este bazat ne amoa= 
re ui abnegayie. Eat» snde ajsnge nasterea kînd 
nă este uensăralr. 

Sa zis însx de mai mslgi oameni învaţă ks 
ănde domnemte absssl akolo se namte ui revolta, 

Tlonolii ui klerală nroletară, ne mai uztindă sp 
saffere abssslă kaniloră biseriuei, se revoltars; 

Stindardslă revoltei înuens ss vîntsle în mîna 
Isi Petru de Bruys, Arnoldo de Brescia wi Petru 
Vald, ei kstezars la lsmina soarelăi ss uearz a se 
lsa din mîna klerslsi bogsyiile kare le da mizloaue 
de a komite uelle mai mari rele, a se nedensi kon= 
ksbinatălă kulsgvriloră, a se onri bilele de ertarea 
nbkateloră mi a se nsrifika biserika de idolatria 
Nana, - | 

Roma aflz toate asestea mi nrosed» în "kona 
mentineti 

(1) Ateasta o nrobeazs ra ae ana « aștizi eksisti între 
tonălauiile de ritsl ortodoks din oriente, .
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tra linimtitei revolte ks toate eskomsnajagiile bati- 
kanslăi ui armele regilor ssnămi orbemte la voinya . 

- naniloră ; - dar nemălusminii kremteaă mi doktrina 
loră se rvsnîndea mi nrindea redbuint ; kzui erea 

" basals ne adev»r. - 
Iisuin mai în ărms isbskni alta Tevolis mi mai 

teribil», aueasta f& uea din Franuia meridionals, nz-, 
mits a Albigesiloră, ue fnks ne nana ss lenede de 
totă  maska kristianismalsi mi Ss norneaskr o te- 
ribil» krăuiada în konira org. | 

Kauetele neferiuigilor Albigesi eraă nse akam 
ne nreysl indălgenyilur. — Regele Franuiei mi al En- 
gliterei fărz uci dintii ue nlsmbars asănra auestur 
neferigii, - | 

Masakrală fs teribilă; dar ne kînd se srmaă a- 
vesle oribile suene în Tălăza, Iana Alessandrs. II] 
uelebra la Roma trismfslă biseriuei în konira. ere- 
tiiloră! .. - 

Inoventie 1 mai fierost mi mai selbatekă de 
kit auesta, îmninse Iskrarile wi mai denarte, - Ellă 
trimise. ne inksisitorii Rainiero ui Guido(1) kă or-. 
PI INRII 

(1) Inksisiyia dateazz în nrinainiă de la Friderich Bar- 
barosa, dar îs nsss în lskrare neniră nrima oarz de nana 
Inosentie III în resbelslă kontra albigesiloră. Anoi s'a stabi- 
liă în Isuania, flortegalia, narie din Ialiami Amerika snani 
olt. Dans arziarea mai msltoră skriitori, inksisipia în trei se= 
koli aă ars mai malt de o ssiy dinsi zeii mii individe mi aă 
"fekată 85 meargs la galere neste uiiui ste mii. | | 

Skonsl. avestor oribile olokaăste smane n era sternirea 
eresiei, . Toats lămea mtie kz daka religia Isi Xristosă a ns 
tătă st aibe inemiui, avei inemisi n'as fostă nwginii, „și 

"kiar kanii biseriaei kremtine, karii nrin setea loră de bani ui 
ambiuisnea de a domina neste. regi. wi nonoare, îxk&rr din 
doktrina: Evangelizlzi sn se îngrozitoră wi rensnisntă,
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dine de a nsne ne rsg saă a-săgrăma ne topi uei ve 
n5 vor abjăra kredinele lor. Bskoimsnik» ne Rai- 
mond. VI kontele de 'Tuluza, vai nrin insidioase indăl- 
genge revolis ne Tălszani în kontra urinuinelzi lor(*). 

_Kreuiada înuenz krszimele ei uri lsind oramălă 
Basiers ks asalt; ngmai în aueastr nias uisse mat 
măltă de dov-zeui mii kristiani(2) 

În fine krsuiada osteni omortad mi arzînd ne 
inouenyii Ilrovennali, fer a nztea sm indsks a nb- 
rosi doktrina loră. i i 

- Usgin mai în grma auestai muelă komisă de 
nreogii Dsmnezeslzi nieteuei mi allă erțvrii, se a- 
rit loan Huss în Boemia. De znde venea oare 
ellă, wi kare era misisnea lsi?. . 

Asesi mapotă al Isi Dimnezei mi. adevrat a- 
nostolă all; evangelslsi, se nzsks din asrinuă nlg= 
gari(?), dar amorzlă seă nentră învegstăr ajstală 
  

Inksisigia kondamna la ardere tot d'asna ne sei bogayi ka s 
le rrneasks averile, mi me aseia ve le kănomtea falsitatea, te- 
mendsse st ns'i demasue îunaintea nonolslsă, - Granie. revo- 
lsmisnei de la 93, kuai aduse kzderea auestui detestabilă 
tribăaală. 

() Neferisitală Conte Raimond, vszindz-mi sănsuiă re- 
voltagi mi ne sbirii Krăviadei Hanale arziud, denradindă mi 
omorindă ne nenoroinii lokăitori ai Tolszei, se sanzse I[la- 
mei, dar dskindsse la Roma ss seary ertare, fs îndatorată 
33 vie în Diserikz desksluă, ks kanzl golă mi nămai kă kz- 
mama, &nde ajăngind. fs legat ka zn natrafir de gită, bztst ks 
biue mi ertată ks kondinisnea d'a komanda însămi ellă ţara 
mele de' asasini se devastaă statele salle, 

(2) Ostamii nenstindă ss disting ue katoliai dintre ere= 
tisă, întrebaă ne kenelenii ue sv fak? Dar ei le resnsndea: 
„ăsidepii ne topi mi va mii Demnezeă s aleagt Mai suit 

(3) Am observat ks mai toni oamenii uei mari ai Boemii 
aă eiuit din klasa mea mai de jos a nonolslzi. 

29



de nă genii ui o inteligenyz estraordinars, fokă 
dintr'insslă na din rimele uelebritvyi teologiue 

- wii filosofiue alle Esronei. 
Ell mai întiis nredika în Biseriuile Boemiei 

ui kvsta ss atrag atenyisuca boemiloră assnra a- 
bssăriloră lanei wi atentativeloră ue fpuea imne= 
ratorălă de a kotroni Boemia. | 

Înverkvrile Isi ns fer infrăktoase.  'Toais js= 
nimea uwi Klerăl Boem nriimir» doktrina Ii kă en- 
tăsiasmă, koui era basatv ne Tragisni logise wi avea 
de pintz emanuinatea moral» wi materialz a Boemiei, 

Mai în ărms fiind nămit Rektor al akademiei 
de Ilraga, konsolids mi mai maltă doktrina, anoi în- 
venă sn resbelă anrig în kontra absssriloră non- 
tefiuiloră Romani, - 

Kassa resbelslzi veni d'aui: Ilafi Ioan XXUI 
nsbliks o bel nrin kare da ertare de nvkate(! 
tătălor auelora se'! va ajsta ss sdrobeasks ne La- 
dislau de Neanole. Huss roni adea bsl+ din mina 
nrtstorălzi ei mi o arse ssb snînzăr»toare(2). ——— 

(1) Sînt anii karii n kred k'aă esistat asemenea ksry de ertare de nvkate, nOi aiestzm ns nămai k'5 aă esistat dar k7 esisir mi nînz în zioa de astezi. Hînd ms aflam la Ro- ma, diskătam adesea ks sn avokată desnre krimele ss- virmite de Ilani în sekolii Meziani, Dane se vorbirsmă des- nre oribilele Krime alle Isi Mana Alesandra VI, mi ale fa- 
milii si, venirzm la krpile. de ertare de nvkate. Este o kalomnie , îi ziseamă că; aveste ksrpi de kare îmi Yor= bemti n'aă esistată nisi o dats, — Aă esistată mi esisiz, îmi rsnanse ellă oftîndă, mi ni trimise la biserika Sf, Ietrs ka ss my înkredinyez; m'am ds mi în adevzră am grsilă kolăgwri vînzend îndalgenye. . 

(2) În sekolii meziani ori ue skrieri deklarate de kon- trarie dogmelor religioase sag noliiise, se ardeaz ne emafod. Asi-tel 'se arserz onerile Isi Savonarolia, marte dintralle 1y Galiles mi alle li Abelardă,
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Dar. nămai ve ajsnse umtirea aueasta la Bati- 

kană, vikarslă. li Kristă, arsnkw» anatema assnra 
Isi Huss mi a' oramalsi Iragă; vzzîndă îns k» nă 
noate nimik ks keile sîntslui Ietrs, îmnămns snada 
sîntălzi Iavel. 

ănă mare konsiliă komnssă din anii klerălăy 
Germană, Snaniolă, Franuesă, Englesă ui Italiană, se 
adanv la Konstanga. 

loan Huss f& kemată înnainteca auestai tribă- 
nală, ka sr r»snănz la întrebsrile ue i se va fave, 
Ranortorslă konsilislsi se ssi ne tribăns mi ucti ky 
vove mare toate nirele adăse assnra akăzatelsi. 

— We resnănzi la toate auestea, fisle(1)? zise 
lana ks ăn aer nrefvkztă. | 

— La asemenea kalomnii zng omă de onoare 
kai» sv taks, 'rvsnunse akăsalălă. - 

| -"— Snsne, fisle, ue te-a silit ss te revoltezi în 
kobtra mâisii noastre komsne (biserika). 

îi — Sb mb fereasks Damnezeă de sha ka a- 
ucasta; că mai -iornil&: nămat în kontra kanilorg 
ci ge sneksleazs k5 nedemiilate -uelle. sfinte. . 

— Uli kare ssntă abasarile koinise- de avuenută 
kani, fislă me? Ie a 

— Voemti s» le aszi? : Ei bine asuălt» : sal- 
vatorslă lsmei kare s'a dală morgiii neniră omenire, 
a învbwală ne topi uei ue venea la dinsulă s» is- 
beask” ne anroanele lor ka 'n€ sinemi, :s» îmuarg» 
averile la Sbrasă' ij. 55 “se: abstine. de noftele ksr- 
nii: ve aui fnkst voi din ureuentelă âieșiea? &nde 
esle simulitatea moravsriloră arimiloră  nwstori ai 

    

(. Kovintele dalsi n'a linsit niv iodats de zie buzele ti= 
ranilor mi amsgitorilor.— i
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biseriuei? Snsnemi, ue ai rssnsnde oare lui Keistă 
kînd “pi ar ziue: Slsgz nedemns! “i am dată tar- 

* Ma mea s% o nawmti, ear tz aj mvrssito în nrada 
lsniloră rsnitori .kari as sfeuliato. — În lokă s» 
sneli niuoarele . disvenoliloră tsi, tă ai adasă ue îm- nvragii nemîntalsi ks uensue ne kană, sv'pi swrate 
nekăratele tale niuoare. — În lok s% mingii ne ei nenorovigi, tă te-ai znită k tiranii usmintelzi wi ai sdrobită ne: fragii mei. — “Ti-am înkredinuată biserika mea mai nsrs de kit o vergin», ear ts ai nrostilzito . nentrs bani, ui ai fokută dintr'însa o kass de snekzlz. Maj vîndată, slăg» infams, ka ss kî- ligi azrălă I2ă Isda, for. ka S% te krenti uellă năuină ka dînsală, 

Ile timnslă auesta fapa Ii Ioan. Huss era agi- tat». dar radioas» ; ear a nontefiuelzi. mi a uellor= l-alyi. nrelapi adănagi la konsil.ă, esnrima fsriile infernălui. 7 
— Lăagi-lă! Lăaui-ls!.. Strig de o dati Iana îmnresnz kă mai mălii din eniskoni, este în- drouită.. 

Huss fs irimisă la înkisoare, wi kondamnat de konsilisl la moarte nrin ardere. 
Ionolz! fiind nrevenită desnre aueea ue era ss se netreaks adoazi, se: adsns în mare mălyime la lokal de ssnliuig, 

| | ars! falal sta înfint în mizlokală niepii,. klo- notele de la biseriuele oramalzi nrin varietatea săne- teloră loră fvuea s» se aă25 0 armonie lsgăbry mi Sinistra. i : 
În fine kortegisl făneral se anronie, nayientală se kobori din- karsl blestemat wi ridikînd okii sure veră, zisse: |
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„Fizle al li Dgmnezez, mor nentră sînta ta re= 
„ligie. — Ka tine, Dsmnezesl meă, am trzit în sw- 
„trbuie, am mîngîiat ne uellă trist, am inters lakrima 
pdsărerei dzne okisi nenorouilslsi, am voit ss înaly 
„Sînta ta religisne; de am grewit, eartv-m» Dsm- 
pnezezlă meă! Eartr wi ne zuigautil mei, fn ka 
„moartea mea s» îmnaue dreanta ta mrniz nvrnits 
„asănra krewmtiniloră.& - 

Arkamii vozînd ks nonol! simnatişeaz» kă vik= 
tima, ordonv kalviloră s3 grbeask» esekăyisnea; 
loan Huss fă legată la nară, ear neste nzyin eri 
mistzită de flaksri.. 

sete
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CAPITOLULU XXVI. 

Femei vagabonde în Germania. 

Mslui din klztorii ue a5 visitată Germania, 
-Sn&nă ks femeile din auea nare săută foarte frs- 
moase, imi nrintr'snă kărsă liberă ue daă ave ks- 
Istori illssisnei lor noetive, ajsngă de mslte ori a 
nămi ne germane, Angeli, sillide ect. - | 

Amă visitată mi eă o mare narte din Germa- 
nia, mi înkx state loksite de adevzragi germani, 
atesteză dar k nîns: la snă nănktă oare-kare ms 
sneskă kg: nzrerea aueloră kslvtori. — Este ade- 
verală ks nrea anevoe ar 9»si gineva în alte eră 
alle Esronei atitea năange de frsmsseye la femei, 
nrekzm le noale gxsi avestea în Germania. — 0 
slatsr» de amazoanz, 0 ialie kit se noate de fins, miini frămoase, oki ui. snrînvene înkîntvtoare, bs- 
ze ue nrovoakz koralslă mi karmenslă uellă mai fină, 
dingi mai albi de kit avorizlă. Iats nentră. ueea ue 
nrivemte frsmssepea fisik», 

Venind -mi la nartea moraly, katz sz mwrtări= 
simă k» femeea germans, noale din kassa klimei 
temneratv a nordzlsi saă din alte îmnrejărvri, no- 
sedv nimte ksalitsyi morale de mare nrepă. — &nde 
Sar nălea gssi un karakteră mai solidă, mi a eds- 
kanisne mai nerfektv, daka ns la o femee german? nde s'ar nstea gasi earvui atit de mslt modes- tie, wi ama de nsyinz vanitate daka ns la o ger- 
man?  Kare notă fi femeile auelea ve ară avea mai mslt orgoliă kînd e vorba de a komite o krims,



uii O mai mare statorniuie în amoră, de kit aueste 
zîne alle nordslsi, 

Schiller în noema sa dedikat» dameloră, wi 
Schubert, dăluele bard allă Germaniei, în uelebra sa 
romanuz măsikalz întitslals die Schwanen- Gesang, 
dăns nzrerea mea n'a fpkstă altă de kit a deskri 
fors nsrlinire karakterzl auelloră lebede sas nimfe 
alle Rinslsi. 

Este îns> sn nroverbă kare ziue: „toatz floa- 
rea îmi are ghimnele ei“ as dar wi femeile Germane 
ghimni, saă defektele loră, mi înk» foarte mată, | 

Avestoră femei de mi 'ns le linsemte ni- 
mikă din năangele ue komnsnă Îrămăseyea femei, 
le linsemte însz avelă nă mtiă ue kare atrage ne 
omă kwire femee. În amoră elle ssntă foare 
nedanie wi ajsngă de mălte ori la nimte nreten- 
pisni ridikole, — Daka din neferiuire i-aă kzală 
la inimr vi'o germans, altă mizlokă ka ss reeui 
Jing+ dînsa ns e de kit se te. arvyi kit îui va sia 
nrin nătinyb tristă, gînditoră, mi din kind în kînd 
sv oftezi de vei nastea. Kind te vei afla konvera=. 
sind kă dinsa, sz te silemti a te arvia ks ksno:mti 
literatăra german ks nrofănditate, mi sv'i reuitezi 
kă o maniers kit se va nătea mai afektais, saă sl- 
tra dramatikz, noesii amoroase usi koresnondenye 
de ale Isi Verter ks Karlota; în fine s» te n5i în 
genske mi sz te tiruinti innaintea ei în tokmai ka 
ănă kendamnală înaintea judelui sui nenlalabils, 
kvuă ali-felă nz vei nstea reeui a demtenta amo- 
rălă în avelle inimi de ghiags, | 

Afars de asia, snele germane af o mare na- 
sisne nenirs snă felă de aventsre amoroase, ks to= 
tslă nartikolare siravaganiei lorg fantasii, Ye fakă
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dars? întrenrindă kvlstorii ne strada feralz sat 
ne vanoarele dăne Rin wi Elba, cas sn aer mîn- 

“ dră ui nasionată, deskidă ne Faust de Gâihe sa vro bromsrs de noezii de alle Isi Schiller uni se 
daă ks totăls la o lektsrp întrersntz adesea de ni- 
mie oftvri ne kare le las» ss semene mai mslt kă 
sărnrinderile inimei, de kit ks vrefvkoioria. 

“Daks li se adreseaz» vr'o întrebare, mai în- 
tiiă nriveskă ne interlokstori ka Sb vaz» de lsue- 
iute ne frsntea loră vre snă semnă de kontie sa 
baronie, anoi -resnsnd ks o manierv foarte ns- 
mină natărals, nrin kare maj toi dW'asna mi într'snă 
modă singslavă ui indirektă, fakă nă nanegirikă 
frsmssegiloră mi virtăpiloră, ue în adevvră nă nrea 
le nossedă. - 

lats o nrobz desnre auestă felă de aven- 
tsriere. 

Ms afl-mă în [lraga, kanitala Boemiei, mi lo- 
kăeamă ia otelslă nmită Sehvarzes-Ross, dsns ksm 
am mai arviată alt dats, înnresns kă ăn kolonelă 
răsă. Omsl auesta vorbea mai toate limbele mo-= 
derne ks o mare fauilitate, dar ueea ue îl truea a 
[i foarte izbită de amivii Svi, era karakterslă sză 
vellă dslue wi nlină de vivaaitale. Dsns ue visi- 
taiă îmaren» kă dînssl konservatorială, biseriuele, 
nalatele, grsdinele mi niegele uelle mai frămoasei 
s»islă oare ksm de a nrivi auestă vekis orawă, 
kare de mi estă foarte frsmosă wi uinstă în: mare, 
karsyenie, are înss snă ns wtiă ue kare satărz, ui 
îndeamns ne kwlztoră a'lă nvr»si. | 

Ne regslarsmă dar bagagele în geamantane, 
„ Vesfoksrsmă ne osnelieră, wi ne îndrentarzmă kw=
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lire debarkadersl stradei ferate ue dzue la frontiera 
Asstriei desnre Saksonia. - _ i 

- Temerea ue aveamă de a ns întîrzia, ne fvks 
sv. silimă atită de -maltă în kît ajsnsersmă la de- 
barkaderă kg 30 de minste înaintea timnzlai, Ne 
năservmă dar a visita saloanele uelle siagioase alle 
avesisi stabilimeniă , - ku. fremoasele mobile- ue'lg 
adornaă, ini simyirvmă o mare nlzuere, en k5 
le grsirsm ne toate mslt mai frămoase. de kit uelle 
de la debarkaderslă din Viena. a 

Dens aueasta- ne ksmavrarvmă biletele. de ks- 
Imtorie, ear la .ont ore nsnkt$.ne ssirsmă' în vâgon 
ui învenăremă kziIvtoria.. | Ia ă 

- Lasă lao narte belele lokalitzpi nrin kare ire- 
kăr»mă, auei frămormi. mi noetiui mănyi akonerigi 
de :brazi, mi torentele de kristal ue kadă din vîrfs- 
rile loră mi formeaz» uellă: mai frămosă jokă de 
ane, ka s viă la vagonălă nostră mi la nersoanele 
kă kare kzlztoreamă. Sa . 

Individele ue. lase lokă în vagonslă nostră 
era; mease mi de diferite-meserii mi-oninizni, Era 
doi negustori Romni ue mergeaă la Linska nen- 
iră sneksle, ănă germană bsirînă ue kzlztorea de 
nlvaere, o damr foarte Îrămoas3 wi bine învesmîntate 
ve se dauea la anele minerale de la Kisingen ui es 
k5 -răsăl mes de ne dăueamă la Miinchen ka ss nri- 
vimă esnosigia indestrialp. - -"- o 

- Konversaâgiănea învenă în limba Italianz fiind 
kb 0 knouitea mai toni ksistorii, afars de vei doi 
bogasieri Romvni, ear ssbiektal se skimba kam des 
din. kassa diferiteloră interese mi asniragizni ale 

“komnanioniloră mei de kvlstorie, - i 
Negspstorii vorbea desnre amoruirea komera 

„30
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uizlsi, wi se konsăltaă între” dininif. desnre modslă velli mai. bsnă 'de a se îmbog'yi fors mălt» oste= - nealv mi în. sksrtă timnng. e 

Bstrinală germană. se afla în nosesia deliralsi nolitikă; ells deklama în kontra noslsi kabinetă allă Ilrăsiei, zikînd k» nolitika ea no5% a avelsi im- neriă, esle foarte vsimstoare intereseloră germane, ui. nă "vedea într'însa de- kit. germinzlă kzderii bs- nalăi găvernă nvrinteskă de kare „se bsksrw nonoa- rele germane, în zioa de astezi(1). 
E& mi amikală meă -kîntamă îndetinelg dsetală între baritonă imi basă, de la oncra: |. Puritani; ear Îrămoasa mi tînbra baroness uita noesii de alle lzi Schiller, Da 
Trensl mergea ti “se anronia 'de frontiera Sak- 

Sons,-'ear răsălă mes nvrea kam distraktă, 
— e ai amiue, îi ziseiă, de ue euută tristă? — Nă santă de Iokă tristă -amikălă me, este allă ueva. My oksnă de baronesa noastre. 

„__— Te ai înamorată “de dinsa?. ---: 
—— Ba niui de ksm, 
== O ksnomti noate, | 
— 0 vzdă nenirs -nrima oars,- dar simpă o mare: ulvucre de a kunversa kă dinsa. 

-— Uli mine te onremte de la aueasta ? 
—— Nimeni în adevsră: 
— Korajă dar. o 

„La aueste frase, amikălă meg învenă. si netezeask» nvrslă, mi so'ui reguleze krevala, anoj 

- E 7 i ” + 

(') Gevernal'monarxikă absolară se nămemte nzrintoskă de kzire snii germani, -
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se adress katre Doamna baroness, kam în țermenit. . 
aveintia : ” 

„—. Bel baroans, om nouă s5 “stai în tiuere 
kînd topi komnanionii Dsmitale konversbazs. Frs- 
moasa noastri n resnznse nimik, A 

-— Iloate vam genată k indisrogianea mea? 
- Baroneasa €ar n5 resnsnse.. . „i 
— Înă ueră sn milion de ertvuisni, adsogs r5- 

sălă lam atinsă la onoare de „maniera usa udat a 
baronesei. De asts dat. nobila noastrs klstoare 
ne kare. neste -nspină '0 vegi ksnoamte mai bine îi 

'Tresnănise kr 'se allz în mirare ksm aă îndrzsnită a 
uerka sr konverseze ks 'dinsa î Înainte de ati kănoamte 
familia uri titlarile ! - 

- Ms earts doamn's,' adsogs. răsălă ks ant aeră 
ironikă. Am kzlvtorită foarte: maltă. în viaua mea 
mi kânoskă urea bine etikela. ue trehăe ss pinemă 
ks. damele. Dsmneata. îns -o “ksnonmti foarte: nsgin, 
kvui alt-felă mai fi tratată noate mai bine... Afls 
doamna mea, ks: în kslvtorie, singurele semne nrin 
kare se distinge nobleua de bratalitate, sent. mani- 
erele mi: edskanisnea, mi nă săntă e uellă kare 
are linsz de âueste kahisyi. morale Akăm însm 
kind tisă atit de bine a mb -ăinili, în nresenya 
komnanioniloră mei [orz sș te „gîndenuti ks. noate 
s% fiă uni eă bâron sax korite, dimi voe te Togă, S5'Uă 
novestesk o istorie kare va servi foarte maltă snre 
edifikarea moralei Dawmiiale, anoi înuens: 

„Ludvig regele Bavariei, kwlotorea o dat» 
inkognito , ka. s5 meargs la Viena st vaz ne 
fie-sa. — Se afla dar mi ellă nreksm ne afl+mă noi 
akăm' în drămală de feră, toni komnanionii Isi de 
kolviorie konversaă între dinmii for soi ârsnue
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mskară nrivirea. assnra bietslzi rege; ba: înk snre a'lg ămili mai mal, ns resnăndeaj niui kiar la în- -trebări; în fine snslă dintre ksistori fiind mai bin edskată îi adres întrebarea ărmwtoare : Ia » — Dee nă. lsagi narte în konversayisnea 
noastr Domnzle? - .. - a PN — Am voit 55 0 fak aueasta din toats. inima dar amă fostă refssată, resasnse bsirinslă rege, _— De uine? e 

— De snii din. Dsmneavoasrts, 
— Foarte. ră, n: 
> Asia se înuelege. de sine. 

»- — Semznagi a fi Bavareză. 
= — În adevară săntă de la: Miiachen. 
„— Uli mentră kare narte “a Germaniei klp- remi? o a i — Voeskă sx visiteză kanitala imnerizlsi Ag= 'Striakă. o a 
-— oate ksnomti He uineva akolo? a „== Dar, Domnzle, amă o fiiks mvritats în a- uellă orauă, - Sa i 
„— Toni s5=mi suzi nsmele ei; koui sant vie= neză mi noate s 0 ksnoskă,. | 
—.Kă uea mai mare ulvuere, dar ns kreză ss 0 kănointi, nentră ks ea ns fave narte între Ner- soanele uelle mari. | 

- — Fie, Ă iu | 
— Ei Dine, Domnale, ea se nmeiute Elisabeta. ș — Dar konsoariele ei? 

î— ELE se nsmewute Frantz-Iosif. 
— Frantz-losif! întreb k3 mirare koiztorslă, 
— Da, Domnsle, Franiz-losif, 

i „— Uli ve meserie are? 

a
s
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als Asstriei, 
; 

=— Sire!... entara Sire ! zisers toii 'kolstorii de oda, o a 
— Linimtini=wp Dorniloră, rssnsnse bstrînslă 

rege, ns este nimikă!.. .. Asksltani-ms năniai sp v5 daă sn konsiliz: Kind kolstoriyi, ss ns Ixai ue 
oameui dsne vestmintele” lorg' de kslstorie, kzui tot 

-d'asna veni kydea în eroarea de kare vs Skăzani | akăm; manierele;. Domniloră, manierele uri ideile 
săntă. singsrele . obiekte ue zrmeazs si observagi 
mi: s3 le. stimapi kiar atănui kînăd le vepi gssi în- 
vestmîntate în strenye. i 

| Abia ankase amikzl nostră. sz nronănge aueste frase alle anekdotei sale, ii- tonă kolstorii îllă a- 
nlasdars, afar» de uei doi bogasieri kari se okunaă de stamba wi madinolonzl loră, ui de jsna baroa- ns kare înmelesese foarte bine. k» toat netreuerea se fvuea ne keltzeala sa. IN | 

Teribila lovitărz ue nriimi orgolizlă auei femei, 
o înkă mai ranionabilz; ea l&r sn acră mai uspină orgoliosă, mi uerks a se sksza ks manierele uelle 
foarte- năin galante. ks kare resnănsese la delika- 
tele întrebari alle amikzlzi meă îi veneaă din nina kănowting we avea de lsme. Ne mai Snsse k» era 
fiika arsi baronă bavareză, ii ks venea din Viena 
snde fssese înkiss într'sn Stabilimentă de -kremtere „iar akzm se dsuea la bsile de. la Kisingen snde snera S5'ui revazz familia. | „„_ Ilauea în fine se stabili, ear măskâlsl nrin de- 
likatele sale maniere, reemi a trage assnr»'i bsna 
Yoiny> a baronesei, kare din ve în ve devenea mai 

— Foarte neînsemnalz, este ;... este îmnsrat
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vesel mi nlins de snirită în konvorbirea ve pinea 
kă dinsală, Se 

| Konversagisnca lor ne mai avind nentrs mine 
nimikă interesantă, îndrentaiă. toat» atenpisnea. k5= 
tre uei doi bogasieri ue vorbeaă: neînuetată: desnre 
komeruiă, Se _ o 

De aste dals kenversauisnea loră atingea de 
anroane interesele sovietryii întregi. “Era vorba 
desnre sekretele komeruislzi loră, 

Konvorbirea era kam în felulă auesta: 
— Ye. kanitală ai Dsmneata întreb snălă ne 

uellă-l-altă, .- 
„— Dar ue te intereseaz: ka ss kănomuti ka- 

nitalsl meă ? ai i 
— Nimik în adevoră, înss ka komeruiantă de 

aueeami sneuialitate m'am kam interesa, 
— Tokimai fiind. kn emti bogasieră ka mine 

nă e neuesitale s ms întrebi, 
— Ai drentale.... trebăia sr'mi înkinzeskă ks 

a! kanitală bogasiereskă, komussă din .zestrea ne- 
vestei mi din bani streini Izapi de la N... ks 24 
la. sătr nroventă, A 

— Ado mîna frate . .... ai ghiuită. 
— Susnemi te rogă ue sam ai lsată ks tine 

nentră tirgslă de la Linska? PE 
— Foarte mik... . o mie uinvi sate fiorini 

“ în bilete de banks, | - 
— Dar asta este o miserie!. i | 
— AI kovint îns deskiză kredită. 
— Se'noate! Dar ue faui ka dobinzile ? N wtii k» elle absoarbe o mare narte din kîmtigă? 
— Ama este.. ; 
— Mai adaog” kiria nrsvzliei, nlata bvegilor,
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esistenga noastr, lsksslă nosiră, ears mai ks sea- 
ms allă sogiiloră noastre! 

— Da frate! lsksslă femeiloră. noastre mi for= 
timagăl kzifiloră. — ats sorgintele rzalsi, Kă toate 
astea n'avemă ue. fane. — Kate. s% ne ninemă wi 
noi de lsme, koui alifelă am treue de -răginini. 

Lumea e în nrogresă mi kats sp nrogres»mă 
mi noi kă dînsa; afarz de asta snă negsusieră, la 
noi rai ks seams, kats s fie îmbrokală bine, ss 
noarte- blane de samsr, nental mi mvinile sp skîn- 
teeze de brilante de 'nrima kalitate, ear kasa si 
fie mobilat; bine-mi: deskisz la toat» lsmea, kzui 
alt feliă îui nerde kreditslă. 

— Te înmeli amiue. — Oninisnea mea e kă 
totală alia. BE kreză ks negsustorslă de. ori ue: 
ramărb komeruialt ar fi, se, kade mai întiiă de toate 
Sb. aibz . &nă kanitală allă să: indenendentă, dăne 
kare s»'mi regsleze oneragisnea komeruislăi, afarz 
de asta elă katz sw'uli fak o edskanisne komerui- 
a Ss înveye: limba franuesz, italianz, -germans 

i. ellenn, Sr kănoaskz geografia: komeruials, ka 
's» aibs idee desnre fabriuele, - “nortsrile wi artiko= 
lele de knmeruiă alle fie-kwria ori... S'ar mai uere 
s» ksnoasks drentslă -komeraială, kontabilitatea, . 
mi mai malte de auestea. Felzlă viegii salle ss fe 
moderată, ear ns ksm îllg nretinzi Domniata, ns= 
mai ama ară nstea komeruianiălă nostra, a se mr= 
sura ks uei din. alte neri. 

Snsnemi. te TOgă, kăm 0 S7 emi la ko 
tiiă, tă kare te negăistoremti ks bani streini ui 
tot d'odats  voeuti a irsi ka snt omă k& venitari 
stabile? O sr'mi ziui noate ks tii sv înmeli la 
mzsărbtoare, kz o sr» skimbi fatstile mrfsrilor, kg
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0 s% vinzi stamba de Linska în lokă de stamb» en= 
glezeaski mi altele de auesiea, k3 o sz jsri de o 

„0 mie de ori ks fiorinălă te kosts ont lei -mi ju= 
mmiate ui franks vinui lei, foarte bine dar, ks 
toate mirmeviile avestea tot n. vei" nastea ss emi 
la konwtiiă. Iloligele vor ksrge din toate nvryile 
mi vei fi silită sp kontraktezi datorii noi ka ss 

"desfaui ne uelle veki, dobinzile o-ss nvbămeasks 
nă nămai kîmtigălă dar kiar kanitalele, nîns ue vei 
ajsnge la onorabilzlă falimentă, mi te vei nogori 
akolo de znde te ai ridikatg, Ivsînd ne nerozii tui 
kreditori (ki topi aueia kari îmnrsmsts ne ne- 
gsusiori for5 si le vaze mai întiiă Starea kasel 
konstatat» de tribsnală, n se notă nămi de kît ne- 
rozi) a îmn'oryi între dînmii fsrdalele wi neiikvria 
de slambr wi iadinolen, wi a se mălgămi kă 95 
la-%, din kanitală.. . 
— Ama este frate, n'am ve .s3 zikă, dar ea 
snsnemi  kînd te ai anskată sx faut avestă frămost 
nanegirikă komeruizlsi nostre de bogasierie, gîn- 
dităteai oare kă matăritate la'starea morals a so- 
vielvyi noasire? Ma | 

N5 vezi ks astzi mai togi sneksleazz, wi 
înks ănii ks ănă felă de mari ve n5'i kosis ni- 
mikă, mi de la kare kîwntigs de naslte ori 0 mie 

la snălă ! - 
-- Ve o s5 ziui snre : anbrarea jădekatoralzi 

kare sneksleazs dreniatea ? Uli desure medikzlă 
uearlatană kare fors s»yi kănoask» malatia de kare 
săiferi, te adanv ks uelle mai nerikoloase veninsii, 
ui te trimite ne lsmea uea-l-ali ferz sp trag vr”0 
nenalitate,- neniră irisiele konsekzinge alle uearla= 

“Vanieă salle,



Susnemi te rog, ue ai avea oare de zisă snre 
auvrarea femei kare du ue 'a jerată înaintea Isi 
Dsmnezes ks va isbi-ne sopsl ei, îi kalkz anoi o- 
noarea kă nedemnitate? — Snzne, isa Sar jăstifika 
ambigiosălă kare 'mi vinde .natria, onoarea wi ne 
fratele stă, nămai ka sw'mi noat ajănge Skonsl smă 
elis infernală ? 

— Ai -drentate fratele mes, wi - n& mt mail 
onsnă de lokă la aueste rayionamente. — Demora- 
lisarea în adevr& este foarte întinsx în toate kla- 
sele souietrui, dar nentrs -onoărea omenirei, se 
grseskă mi uelvyeni: onemti ne kari ar fi bine sri 
ls»mă de esemnle. 

— Ama este, dar ei santă nsmai 0 slab mi- 
noritate, ui iuții ks este ăn nroverbă kare ziue ks: 
»-k% o floare nă se faue nrimvvarzi: dar ea s o Ivssm 
înkărkats, mi' s» ne fayem afauerile noastre ka toalz 
lămea.  Înfiingeze- găvernzlă bank» nagionalv. ka ss 
skram de kolosalele' dobinzi alle nartikolarilor;, fa- 
k»ne legi kare s+ ne nrutege în kontra felslzi a- 
vela de kreditori ue a nrivilegisl de-a Isa mart 
ne kredită, wi a ulzţi dăne voinu» mi de malteori 
a ns alvti de lok&. Fakx skoale de komeruiă, mo= 
sele ui strade ferate, mi atsnui fii sigsră ks ko- 
meruianlălă se va îndrenta, 

Aueast» interesant konvorbire ară. fi mersă 
moate mai denarie, de ns ar [i fostă întrerent» de 
„vovea kondăktorălsi kare ne anănpa ajungerea noa= 
sir la oramsl& Dresda. 

Vagoanele stradei. ferate se onrirs, ear eg ks 
amiksl& meă wi bela baronesz ne deterumă jos ka 
sv. vedemă kanilala Saksoniei, sănra-nămit abăziv 
Florenga Germaniei, 34
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Dresda are o ssis de .mii lokzitori; wi ge îm- 
narte în dos nsrui nrincinale nămite : Alt-stadt .(oramslă vekiă) mi Neu-stadt (oramslă no). 

Între ksriosit'epile salle, se deosibeskă foarte 
măltă: nsntea neste. rizlă Elba, sna din ueile mai 
frămoase nsnyi alle Esronei. a 

Terasa nămits Briihl, snde se întilneskă uei . 
mai de kvnetenie lokzitori ai oramslai, - 

- Kastelală regală. ear mai kă seamz sala tronă- 
l5ă, dekorat» dăne uellă mai fină gis arlistikă, 

| Biserika kăryii în kare se vede o mălgime de 
kadre wi ănă organă de melebrslă fabrikantă Sil- 
berman. - | _ 

Dresda are sn. teatru magnifikă în kare se ve- de slalza Ii Gălhe, Schiller, Gluck, Mozart mi al- 
tele ue renresints o tragedie de a le li Eshil(2), 

- Galeria de tablugri de la Dresda, de mi este 
&na din uelle mai nrinuinale alle Germaniei, mi ar 
merita s% o deskrim în detaliă, dar ka ss nă ostenim 
nrea msălt ne lektori. nostri, ne mtrginimă a deskri 
nămai kadrele uelle ve mi s'a urat. mai însemnate, 

CAMERA I. 

Nr. 19(2). Adoragia magilor de Nicola Pousin, 
lrei neisage de Claude Lorrain. | 

CAMERA II, 
Nr. 99——100. Vederea Veronei de niktorsl Ca- 

naleito, (100) o madons de Murilo, (100) o konuls 
nămvrind bani tot de auest niktor, 

  

(!) Eshill este snsl din komnozitorii de tragedii allă El- 
lenilor veki, ellă truia' ne timnslă Isi Pericles, 

(2). Namerile nsse înaintea fie kwria kadre sînt kiar asge 
"lea alle kadreloră,
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CAMERA III. 

Mai mslte naesage de Ruysdael (245) wsrani 
la birtă de David-Teniers, (324) Silen, (324) st. 
Jeronim, (358) Bltima jsdekats, (371) o- vînstoare 
de leg, toate avestea de Rubens, (375) Isăs în tem- 
ns, (320) Diogene ks lamna, (322) fisl resinitoră 
de Jordaens mi Van-Dyek. 

| CAMERA IV 
(442). Madona ks- filă Isis de Van-Eyek, 

(503—504) Martin Luther mi Melancton de Lucas 
Granach, (522) Isss dekîndă Krauea, te Albrecht 
Direr, (530) Jakov burg-maestrălă îngenzkiat în- 
naintea verginei de Hans Holbain. 

- Pictură Italiană, 

CAMERA 1. Da | 
(583). Madona ks 1555 în brage de Garofalo. 

| CAMERA IL. | 
„Picturi de Tiţian. 

(631) Le denier du Cesar, (635) Madona Isăs 
ui St. Iosef, (639) Venus adormits, (644) nortre= 
tzlă fiel salle Lavinia. . 

“Piciuri. de „Palma îl vechio. 
- (651) Santa feuoarz ks nrenkslă Isăs, Sintală 

loan baptist wi santa. Caterina, (649) uelle natrs 
fiiue alle salle. 

CAMERA II. 
Paolo Veronese. 

(689) Moisi salvată dsne anele Nilslzi, (700)
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adoragia Magilori, (702) Nanta de la Cana, (728) nresentarea la temnlă, e 

| Alţi pictori. 

(697) Santa Vergins de Tintoretto, (698) ks- derea: angeliloră, (739) David uinsndă în mîriz kanălă mi snada lzi Goliat de Turchi, (806) Ester 
imalorînd gragia dela regele Asuerus, de Strozzi, 
(844) fsga sfintei familii. în Egintă de L. Caracei, (827) genială mi gloria, de A Caracei, (835) sol- " dagi în guardie de Michel Angelo. 

.- 
CAMERA. IV. 

(870) Isss în etatea konilvrii, (871) Bacchus kouil, (876) Ninus mi Semiramide, toate astea de 
Guido Ren? | - 

CAMERA V. | | 
Santa Maria Eginteanka de Ribera, (636) o tem- 

nesiv de Salvatore Rosa, Iakov wi Ramela la fîn- 
tîns de: Giordano. 

CAMERA YI. 

Picturi de Rafael Sanzio. 
(1028) Madona Sntalsi Sixtu(2), 
(1021) Santa Ceciiia. 

CAMERA VII. 

(1077) Madona giorioass, (1079) Santa Maria Magdalena in remnzukare, (1081) Madona, Isss wi 

  

() Ancasiz kadrz dsnv Ivrerea mai msltoră ksnoskrtori de niktery, treve de sea mai uelebrz din toate kadrele ga- lerii din Dresda, 
Ă
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Sf. Ceorgie, (1082) noriretăl de om. Toate aueste 
kadre ssntă de Coregio. | 

Yelle alte kameri konpină- niktsri - de diferite 
skoale mi enoue ne kare ksriosslă le noate vedea 
dar n'aă niui sn. interesă artistikă(2), . 

Dorinye ue aveam de a ms. dăue la Miinchen 
ka s7 asistă la. deskiderea elsnosipiei indăstriale, 
m's îndemn. ss nsrseskă Saksonia [vro a m» s= 
tra de îrsmssegile ei wi de amabilitatea beleloră 
saksone. , . a 

Ne ssirvmă iarziui în vagoane ui luarvni ka- 
lea ue due la Miinchen: 

Ka toi omslă ue se aflz anroane “la winta do- 
rinucloră sale, e ms. aflam vesel mi feriuil. 

Era noante mi o noante de auellea ue nă se vod 
adesea în regisnele msntoase alle Saksoniei. — [lri- 
veam kă nesayiă Îrsmosslă jok ue fzuea lsna n'în- 
tre uedrii ui ninii mngiloră ne kare îi traversamă. 
Asksltamă noetikslă sgomotă ailă torentălsi ue ks- - 
dea din kremtetslă stinueloră de granit wi ne. kare 
resfrîngerea razeloră Isnei îl nrefuuea într'ănă rîă 
adamantin nesekabil, 

Efektsl. se nrodsuea în mine aueste magiue na- 
norame era foarte bizară. — Aui kzdeam în nimte 
visvri ue'mi nresenia elle mai noetiue sere din 
Jsnenea mea,: ui 'mi adăuea oftsri mi lakrime. — 
Aui iarzui îmi venea o bzksrie imnrovisatz, ue ms 
îsuea sv saltă în vagonslă meă, întokmai ka -0 
nassre în kolivia sa. 

- (?) Osebită de aseaste galerie de nikizri, 'mai sînt mi al- 
tele nartikolare ne kare de va voi jtaristală le ngate visița fzr5 
“ea mal mikz grestate,
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Aveste renentine skimbiri de la zn estrem la alta], my foksse s7 sită ks totală ne amikzl me „Sergie Bepesofski (ast-fel se nsmea ells): — Îmi arsnkaiă okii snre dînsăl mi my Ssnsimîntaiă de na- loarea ue domina faua Isi vea alb wi rsmens. 
| — To ssfferi bsnsl mes amik, ue ai? 

— Nos amă nimikă amiue, rsnănse ellă kam îngînată. » | | | ÎI kataiă nălssl, dăr el butea neregălată, nă- seiă mina ne - frentea zi, mi 0 simyiiă înăndats de sădori revi ka ghiana. - 
> —-Tă emită amalat amiue, ss ne onrim la nrima Siayisne ka ss nreîntimninsmă ros], kpui ne aflsm denarie de familiile noastre, ui katr sr ne îngri- jimă foarte mslt senbialea, ka;ss ns ne Ișssm oa- sele în Germania. ra PI 

Ellă nă'mi resnsnse nimik de kit nsmai se în- veli în gheba sa virkasians, wi kwză earvuui în de- lirglă seă de mai nainte. 
Dsne o miks velleksisne, ear îllă mai între- baiă, dar ellă ns îmi r»snărse nimik, aueasta îmi auiub ksriositatea de a kănoamte ku ori ue nregă săiferingele Isi, 
—- Amikslă met îi ziseiă, daka e adevzrată kt nă aj ris de mine kînd m'ai nmită amiksl tă, Snănemi ue ai? — Amiuia fsrg intimitate nă noate Sb 'esiste, wi awă dori sz nă'mi dai trista okasie de a ie krede amik de virkonstanys, 
— Na! Na isbite, s» ns te îndoemti niuj de km desnre amiuia mea. Te ibesk ka ne ăn fra- te mi ka sz te înkredinueză mi mai bine, iad k» Îmi desveleskă misterzlă ssfferinpeloră melle, Santă inamorată, - Da
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— De aine? - : 
— De bela baroneasz, . 
— De dinsa!....., ei bine. i 
— În adăui aminte k» eri kind ne-am kobo= 

rită din vagonă, ea 'mi a dat bragsl mi am intrată 
kîte trei în oramăl Dresda ? - 

— Da, amiue, e tokmai. nreksm zis, 
— Ts ne ai Insat la Briihl, skszîndste k» vo- 

ewli ss visitezi galeria de iadre. 
— Este kiar nreksm ziui, 
— În timnzlă auesta eă Îvqeamă nrogrese gi- 

gantiue în. inima baronesei.. . 
—- Di: ai. reemit a deveni konfidentslă ei,  nă 

e ama? . 

— Askălts nins la finită, | 
— Sănlă namai sreki, „i 
— ÎN vorbeam de--amor: mi: -ea mr askslta ka 

nivuere, dar ks an aer foarle timidă wi din kînd în . 
kînd okii ei ue nrovoakm ne: ai madonei lasi Sixiu 
ar&nka assnrz'mi nimte nriviri tokmai ka auelea ue 
arănk wernii  veninaşi asănra naserilură ne kare 
le faue s» kaz» singsre în gsra loră. — În fine am 
ajns kă dinsa nînv a'mi. da nromisiznea de a veni 
îmnresnr ks tine s7 o vizitvm la otelală ei; dsns 
aueea îi svratais mîna, mi m desnwruiiă de- dinsa; 
anoi alekaiă sz te goseskă mi s» te Togă S% mer= 
gemă îmnresnz s3 0 visitrmă. Te am kvătală a- 
miue n'în toate: loksrile nsbliue ale oramslzi wi ne 
gwsindate m'am dss singer la dinsa, 

„— Ei bine, 

— Mâm ansnyat arin. -servanla osnelslzi, mi'mi 
a sa5s k5. baronesa.n Ngăte sv nriimeask» ne nimeni 

 



— 248 — 
- ” e 

kzui se all în -konferinge intime ks nl din mem- brii familiei sale. | | 
— Ormeazv înâiate, ksui intriga devine in- 

teresauts,: , 
— Observaiă ne kamerists wi vuzsiă ks ue 

„timnăl kind îmi vorbea, uinea okii nlekayi în josă, 
mi ăn zimbelă infernal se zvrea ne bzzele ei, 

_— Ve ai fekst dăne dueasta ? . 
— Ve: eram sv fak? Mam întors akass tărbată 

de amor wi de gelosia ue'mi insnirase avellă mem= 
„bră de familie. — Adincaorea kind neam n5S în +a- 
gonă era mi ea kă dînszlă. Mam zitat kă nasisne 
în okii ei wi am invitat'o urin geste sv vie iarsui 
în vagonslă nosiră,. dar ca 'mi-a r»sasns arin lim- 
bagisl' uel sckretă all okiloră wi nrintr'snă aeră de 
irisleus, k» nă uoate sz'mi îmalineaskn dorinpa. 

— atv amikăl ez 'kazsa rosii de kare safter, 
- Amorălă îmi sfowie inima, mi knd ms gin- 
deskă la întîmnlarea de aseary îmj vine s». îne- 

“băneskă de gelosie, - 
— Te konnlîngă âmiue, dar Nă m 0uiă 0- 

nri de a nă'pi faue oare-kare observayizni amikale. 
Euti fis al nordălsi mi în kăalitalea aucastă S'ar 
kodea ss fii mai rayionabilă în amoră. 
— AI drentate! - 

— Ai de de!.... reanimeazs-te, demteants în 
tine orgolisls sekszlzi nosirs, nă ssfferi ss te în 
vingv gragiile sedăktorii alle snei fomci neksnos- 
kăte kare un noate fi de kit o aventărier» rafiual. 
„_— 'Tokmai aueasta uerk wi e s fak, dar kînd 
mt gîndeskă la szgeyile de amoră ue arsnka eri 
assnvbemi din okii ei uei înkintotori, ksragislă m» 
abandon,
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— Konilsrii uri nimik. mai mălt. — Amorală, 
în adevzr, este ssnremsl bine k kare a. dotat na- 
tăra ne omă. — Ellă radikz ne msritoră din lstlă 
materiei, mi'lă înalys „la regisnele frămosslsi ideal; 
săntă însz amorări de aucllea - kare. ax nrodăsă ne 
Dante, Ralaell Sanzio 'Tasso ect; ssnt wi de auellea 
kare materialiseaz wi abrătizeaz» inimile. 

Femeile din sekolslă XIX ssnt foarte nrozaiue 
ui asta le faue nedemne de a fi isbite, — Am is= 
bit wi eă în jsnepea maa. — De mslte oră inima 
mea s'a deskisă la amoră nrekam se 'deskide rosa 
la razele soarelzi de nrimb-vara; dak vai! femeea ne 
kare o kredeam kreats da Dămnezeă sare a m» faue 
feriaită, femeea kria desvelisemă vyelle: mai intime 
ksgetzri alle inimei melle, m'a irzdat kx lametate ! 
Ka wi tine amikslă meă am nlinsă de darere, dar 
dnt ue am fokat observagisni serioase asăara nro= 
saismălăi în kare as kwzată avesti demoni în for= 
m» de angeli, kind m'am konvinss ks femeile din 
klasa de jusă isbesk ui vînd ne amanyi lor nentrs 
asr, ks bergezele ss ihamorz de nsmele wi nosi- 
uisnca souial. a amantelsi lor; ear femeile din kla= 
sa aristekrată sănt atit de Suentiue wi enikăriane, 
în kit skimb amanuii mai desă de kit krinolinele 

- wi sksfule, atsnui amiae 'mi-am zskală lakrimile 
ui fekîndă ss tak în inima mea Simpimîntală aa 
morlăi, 'mi am zisă: “De aksm femeea nen- 
iră mine n va mai fi de kit n obiektă de koe 
meruiă, ne kare îl voii kemnvra kă nregăl azralăi, 
saă urin vorbe de sairit dobindite ks foarte nspinb 
osteneals din romanyele vele nline de arsenikă alle 
Domnălsi Paul de Cut! , Reshel dat, resa 

33
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bel 'nenlakabilg în kontra astor vamniri af seksalsi nostră. | 
Rasslă se reanimi, ear eă ka mentoră ve eram, înuensiă a ms - mîndri ks rezurisemă a îndsnleka ne asestă noă Telemakg S% desurejiseask'p grayiile frămoasei kalinso din mara Berariloră, 

! Vagoanele stradei ferate mergea; ks o atit de mare ueleriiate, kz due o alergare de ont ore a- jănserzmă la Schfeinfurt, aui ne desnvruirimă de frsmoa a baroans;, iar dsne o kărsz de vr'0: kîte-va ore ajsnsersmă la Muuchen ui ir»serbm la otelzlă Maulik, din kalca nsmil Odeon-Plaiz. 

Miinchen, 

A vorbi desnre istoriea Bavarici în narte for a faue menyisni kolektive desuri mai mslte stâte ger- maniue kă kare este legat, kredem kv am komite o krims istorik» for alt skon, de kita obosi nasien ya lektorilor nostri; abandonzm dar ideea aucasta mi ărmind linia ve neam Iras de la înuenztăl auestei onere, dm bsniloră nowtri lektori o:idee esakty desnre kanilala avestsi regală, mi desure uele maj remarkabile monămenie ve se aflz într'insa, 
- Oramăl Minehen este sitsat în marginea rizlsi Isar sare nordslă aluiloră Bavarezi, ne o kimuie foarte nzyin roditoare, ui se îmnarte În natră nori nsmite Graggenaner, Anger, Kreuz ui Hacken sut îmnvryite ui auestea în altele mai mslte, 
lonslamiznea auestai oraiu dane sltima reuen- Sisnc, se ridik la uifra de 187 de mii mi kite-va 5sle, mai toal» de rasp German, 
Ilrivită din ngntelă de vedere  monămentalg 

e
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mi arkitektonikă, vramală nitinchn nresint» vederii 
snă snektakolă, foarte variată mi nitoreskă, — Avi 
vezi ăn nalatg de arxitekters etriskz ue seâmun3 
ka dos nikvtsri de an ks nalatzlă Pitti de la Flo- 
renua, mai în kolo annare zn' teatră 'de stil Roman 
uăr, kă o fagad bazatv ne. kolyane ioniane Iskra- 
te ks o alisrateus ssblims, ling dînsslă se înalys 
ănă edifiuiă mvrepă de stilulă severă al& antţiui- 
loră testoni. Lingr o biserik de stilă gotikă ka- 
re nrin nronorgiănele sale askăgite (a sest aculv) 
îmi imasne resnekiă, St tidikz alta de stilă bi- 
zantină. 

Aueste nanorame înkîntzloare ue variaz» ne 
tot minsts], te simewte; te năne kiar în nosiuisnea 
bisar de a te întreba î însăyi, uine sv fi fvkat oare toate 
anestea? Kwui elle nă demonstreaz» n ordin krono= 
gik varială mi întinsă, si seam»nx si fie nroeklate 
de ăn singăr om mi esekatate de op singăr 'mîns. 
— Vine: s» fie dar auel uelebrs msritors ? — Eilă 
este Ludovich Carl August noetsl rege all; Bava- 
riei, este Ludovich XIV ală Germaniei. — Este snikslă 
rege kare nsse în lskrare nroverbslă antiniloră el- 
leni ve ziue: „nămai atsnui voră fi nonoli feriuigi 
„kînd îmawragii voră deveni losoli, saă filosofii 
„îmabrapi.:€ - 

Ell& mi nămai ell& fiks din oramslă Miimchen 
Atena saă Florenga Germaniei. Ellg nroektr wi 
eseksiz toate monsmentele ue se vwdă asivzi, — 
Ellă adsse artimti din toate uvrile Esronei, în- 
fiiniys ăniversitsyi ui akademii, în kit astvză Ba- 
variea în arxitektărr, mai kz seamy, dikteaz» legi 
Ezrouei întregi,
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De mslte ori avest rege noet wi filosof, netre- „dea zile mi nongi întregi în ofiuina velebrslsi -nik- toră -Caulbach wi a marelsi skalntţoră Schwanthaler k5 karii konversa ka ks uej mai intimi amiui ai-sej, - Adest rege nrefukă toat»  monarxia Bavarezs Într'o grodins delisioas, iar măngii aei rînouti ui sel- bele sekolare, sabt bagheta sa magikr, se konvertir în narkari desfststoare(1). Deosebit de marele amor Ye avea nentră belele arie, ellăera bsn administrator ui nsrinte allz nonolzlai înkredinuată de nrovediny îngrijirei sale. Aveasta o atesteazs atitădinea ba- vareziloră, karii ne la 1819, kind toale statele Ger- mâne uercas konstitsgizni liberale, se mălusmirs ne găvernslă uelă nsrinteskă als regelsi lors. Dar kit săntă de ingragi &nc-ori nonolii !., Avestă rege kare ilsstry atit de msit gara sa, avă ui el ka'toui oameni sn moment de alăuinanie, saă kg | alte ksvinte, îi vers mi lui inima mere akre, wi fiind k3 domniuroara aueea kare nuseda merele “elle akre, N se tregea din kasa de Vitelsbact, sa5 de Habsburg. vi era nsmai o frămăuik» baletiste Isnaniols, ks oki mii Snrinuene de Kersbin, frsmoasz ka o Hărie din na- 

————— 

(1) &na din vele mai kolosale întrenrinderi alle auestsi rege este sarea kanalzlsi, nentră snirea Dansbislzi kg Rinzl. — Ase$i kana] însene dela Bsmberg ni anskind sare Dansbiă strbate sa terim nalt de 189 metre NE &rms ea di- rekyiznea Broektute de Karol-gel-mare mi trekînd arin Alt- Miăhe se snemte kz Dansbisl la Kehleiih mi are o lsngime da 23 mille. — Imnortanya asestăi karală este foarte mare, kzui snindă Rinslă ks Dansbiglă ănemte marea: Nordslsi ks marea Neagrs.
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radisăl Isi Moxamet ui surinten ka o gazel+(7). 
Germanii se iritars wi înuenărz a mărmăra, 

Dar kă kît nemslgsmirea nonolsli kreuitea, kă 
atita amorsl regelxi: devenea .mai fsriosă. 

În fine, romantiksl Monark ka s arate izbitei sale 
ninv la ue grad o adora, o nsmi kontes de Maris- 
feldt mi îi komsniki aneast» navel, akomuaniatr 
de verssrile auestea: | - 

„Si tu as- rompu pour moi tous tes liens antârieurs, 
„Si j'ai renonc6 pour toi ă tous les miens 
„Vie de ma vie, je suis î toi, je suis ton eselave, 
„Je ne conserve aucun rapport, avec tes ennemis. 
„Leurs seductions n'ont pas de pouvoir sur moi, 
„Aucun artifice ne parviendra ă me d&tacher de toi, 
„La puissance de amour m'âlăve au-dessus d'eux, 
nC'est avec toi que se terminera mon pelsrinage 

N terrestre; 
„Et comme Vâme est unie au corps 
„Ainsi jusqu'ă la mort, mon âtre. sera uni au tien. 

Ile dats ue ajănse aueasis nostate la ksnomtinpa 
nonolălsi, revolta isbskni. — Favorita [5 gonit din sta- 
tele Bavarese; ear regele anrins de amor wi indignat 
de violarea domiuilislui să de kvtre koxortele revols= 
uionâre, în lokă s% alerge la ajstoral forgei armate 
wi S% ordone a se mitralia nouolslă; ell& abdikz în 

  

(1) Ameast» favorits este Lola Montez velebra baletista 
isnaniolv, kare dans se îskx si kazv ăn rege în Bavaria, se 
dsse în Ilaris snde, în mai îisuin de dor lsni, xrzni snsia diu 
boerii psrii Romznemti neste 80,000 fransi,. mi astexi auelă 
boseră se afl» mai strak de kit Lazar din Testament,
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favoarea fislsi să Maximilian 1, dar ui în aktală avesta 175% s7 se vazy tinerepea inimei salle, mi „ „amorălă- mvrinteskă ve avea înks nentrs sănzmii Szi: „Kind legile sînt atit de n&yin resnektate, ziue „ellă, kind. sn nonolă ne kare lam izbit atît de „Măliă, zit» toate fauerile de bine .ue a nriimit de la „regele să, mi îi violcaze kiar domiuilislă, tot ve „mai rvmîne de fzkst avellsi nenorouit rege, este pâbdikarea,« 

ă 

„Edifice religidse antice, 

În kanitala Bavariei sînt o nislyime de biseriui uri se îmnartă în antic 1ui moderne, 
Dintre vele antive se dcosibeskă: 
Frauen- Kirche (katedrala) zidite la 4468 de davele Sigismund nrin arkitektal Gang-Koifer i dn regalele stilslzi german. 
Aneasts biseriks nrivite- din uznktsl de vedere allă artei, arin linsa totaly a ornâmenteloră wi gro- sietalea stilălăi, ns ofer de kit imnresisnea ue noate s% nrodskv nrivirea snej mari kîlvuimi de nietre gromvdite na neste alta. - 
În nartea esteriors d'asănra noryii orientale, se vede desinat fondatorsl inind în miîini o madonz. “Tot ne aneasts narie se vd o malyime de nietre senolkrale zidite în korasl auestei katedrale, între ka- “re s distinge aueca a li Conrad Pulmann, . uele- brăl maestrs de mssik dela Nurenberg, ne kare sînt. skzIntate instrămentele ms&sikale -kănoskate în Sekolsi XVI, - “ 
Ksnola aueştei bişeriui are o înzlgime de 100 me-
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tre mi mine în sine dos klonote, dintre kare snăl ira- 
ge mai msltă de urase mii kilometre, 

Interiorzl se komnsne din trei uave(1) desazrpite 
na de alta urin doz-zevi mi do koloane de o înv lgime 
ui grosime formidabile. Ilrims! ui sltimal obieki de 
kăriositate ue se vede aui, este mormiînll regelsi Lu- 
dovic 1 allă Bavariei, lskrată în marmsrb de Tirol 
mi în bronză, de skslntorală J. Krumpter, dus de- 
semnslă Isi P. Candide - | 

Avestă grandiosă Massolei este Iskrală dăns 
ănă găstă foarte groteskă, mi se komn&ne din don figsri &mane, skslntate în mârmsre, ue yin insem- 
nele imaeriale, wi alte doz ue reuresints ne Alberţ Y mi Guglielm V, îmbrukagi în kostemală Tanssrei de asr. — La uele natră snghisri alle monsmentalsi 
Sănt natră oameni de arme îngenskeani ui jinînd stiudarde în miini ne kare ss v»dă skrise nsmele Isi Carol uels mare mi alle altoră regi. [lrintr'g deskizvtzr» ie se vede Ikatv în masele de mar= mort, kvivtorsl vede snă bas relief ue renresinty ne îmuvratală Ludovic învesmîntată kg nărusra imnerialz, ii înkănjsrată de o grănv de slatse ale- goriue, | 

„În aveast» biserik» se mai deosibesk: — Stalele din kor, tronslă Arkieniskouală, kadrele de la alta- r5lă nrinuinală, desemnate wi kolorite de niktorslă P. Candide, mi mormintal sîntalsi Benoa, Iatronslă orauslzi Minchen. 
e - 

(1) Nava sas nave la tumzluită se namente kornală în Isngime allă anei biserisi saă diferitele el desnzryiri, asta felă dear kind o biseriks este simul: se ziue ks o navYt, ear kind are koloane nrin mizlok, atsnsi desneryirile formate de koloane, se nsmeskă nave, !
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„- Biserica Regâscă, numită Sant Michael. 

Aveasis biserik» este sităatn în &nghisl ue for- meaz» slradele Neuhauser mi Vite-gasse. -- Ea fs kl3= dis la anl 1597 de lessigii kemapi de Guillaume V ka s îmnediue- întinderea Lateranismslsi. 
Între vele do» norgi de marmsr» alle fauadei, se all» o nikie(1) în kare se konservs Siatsa sntalsi Mixael. Mai în săs se vrdă zeve statue ue renresint ne Karol ucl mare, Oiton de Vittelsbach ti alui 

urinuiui germani; năgin mai Săs mi de aestea se vede Oiton dauele Bavariei Stind între Theodot mi Theo- dovalda nrimii-ntinaini a Bavariei, ks inskringi- ânta avueasla: a 

DEO OPT. MAX. SAC; IN MEMORIAM D. MICHAELS ARCHANGELO DEDICARI CURAVIT GULIELMUS 00- MES PALATINUS KHENI UTRIUSQUE BAVARLE DUX PATRONUS ET FUNDATOR, | | 

Între kăriositeyile ue se vdă în interior a- 
vestei biseriui, se nsmrrs bolia uea Snanicasr, ue 
se săsyine fer ajstor de nilastri. — Kadra ue re- 
nresints ksderea Angelilor ue se afl» denss» la altarzl 
nrinuinal îmnresns ks alle kadre; car mai ks seams 
massolesl nrinuinelzi Esgenie viue regele Italiei 
SksIntai în: marmarz de Karara, de uelebral Skslu- 
tor Thorwaldsen, : 

N ii 

„? (1) Nikie este termenă arkitektonikă usi însenineaz» &n8 elis de skobitsrv în zid în kare se Hsnea în antilitale sta. 
țsele zeiloiă,
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Avestă mansmeniă fs konsirăită din ordinală 

vodavoi ilăstralsi renaăsată mi renresinti une nrin- 
uinele stindg ne niuioare din naintea mormintălză 
stă. — Mina vea stingz o are ne 'inims, ear în 
vea -dreant» ine ov koroans de lase. — Din- 
nainiea sa se vede o snadv,. koroana de feră. a 
Itahei, o ask wi 0 armărz. — Ilsgin mai sssă de 
kanitelele koloaneioră ue formeaz» ncarta mormiîn- 
tslzi staă skrise: Honcur et Fidelitâ.— ile pokls de 
marmărv în nartea dreant» se -vede Masa istoriei 
skriind, ear în stinga genială moryii ui ală imorta- 
litouii, snigi. Iisain mai s5să de aueastr grăns si 
Skrisă : 

HIC PLACIDE OSSA CUBANP 
EUGENII: NAPOLEONIS 

- “REGIS ITALIA VICES QUODAM GERENTIS 
NAT. LUTET. PARISIOR D. III SEPT. MDOCCAX:V 

DEF MONACHII D. XXI FEBR, MDCCCXXIY. 
MONUMENTUM POSUIT VIDUA MOERENS 

AUGUSTA AMALIA - 
MAX, IOSEPH BAV. REGIS PILIA. 

În aueastz biseriky se allr 'mi o Rrint, în ka- 
re se konservz uenăma mai maltoră daui ai Bava- 
riei(4). 

În Minhen se mai afl ii alte biseriuă anliue, 
dar nekonrinzîndă întinsele . nimik demn de ! no- 
tată, tresemă la ueile noi. 

Edifice religiose moderne, , 
Biserica sântului Ludovic (Laudavigs-Kirche). 
Aveasiv biscriky sa înuenată la 1829 mi. s'a 

(D Aneasty krinis saă atakombs, esie deskis» la vede- 
rea nsblikslzi nemai odatz ne an, 

33
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sbvîrmită la 1844; edifiuisl în total este de niatr> de kalkargă (calcaire) albg, Iskratg dăn ordinsl sti- „Îslăi bizantin Italian ui în forms: kraiarz(1), - 

Lengimea sa este de 60 metre; ear Ivrgimea de 45. Intrarea de din afar» -se îmnarte în sinuţ Wbryi.  Ilartea “nrimars formeaza 50 -nortik basată ne dor formidabile kolvane, În desnbrgirea a dea Săuiă uinvi Niki (skobiteri în nerele) în kare se afls denăsă Krist mi vei_uatră evangelisti skzIntayi de L.: Schwanthaler, — llartea- [Il- are sn frontisniuiă în mizlokal kursia se deskide o mare. rosely avînd în  brewtetslă ei o kraue wi în naitea Sting» ue sonizlă Ietră, ear în ea dreautv" ne suntală Nas), SkăIntagi în niatr» de kalkacă, 
“elle dosz desnsryiri. laterale koresnsndă ks kanelele iacui latevale. alie edifiurăisi, mi formeaz» sn terns în furms de niramids oktogonz. - 
Intericrslă se îmnarle în trei desnvryuiră, dar ueva ue are de uartikolar aueast» biserik”, este ma- rea ci bolte niktsrats în azer kă stele de asră uri ornalr ko mălgime de aiktari în .alrcsko lskrate de disuenoliă selebrălsi .niktor Cornelius, dăne kar- toanele descmnâte de auestă mare artistă, 
Msluimca aveasia de Dikteri S'ag lăkrat în zeye ani, uri renresint» tuale sucnele” vele mai escnyiale din religisnca kremtinn. , 
Dar sr Ivswms aucste narlikălaritul Uli Sb ve= nimă la cbiektălă uellg mai esengială, ade ko la ka- dra ue renresinl ăltima zi a jădekvyii, 
n 

(1) Biseeisile în general aă forma krăuii snele înas aă forma krauil latine, ear altele ne avelici orienlale.—  biserika desnre kare vorbim are forma krăsii greuemuti,
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Aveasts kolosah oners-de niktărz fă Skimat» 
de Cornelius dsne uea: -de- la kanela Sikstin din 
Batikan, nikizrats de Michel Angelo 'Bonaroti. 

Învlgimea . sa este de 19 mele, . 6ar lergimea 
de doz-snre- zene. În regisnea sănerivars se vede 
Krisi wezindă ne nori ui ginîndă bragele întinse, 
kiamv ne drenii la beatitadinea năradisalsi, ear.ne 
kriminali “îi - goneute în fokulă eternă. Nauin mai 
săsă de Krist -se vodă ksyi-va angeli ue pin în 
iniini instrmentele nasisnei:— La dreaata lsi Krist 
se afl srnla Vergins, ear la stinga swntslă Ioan 
Bantisi, amindoi în nosiyisne săulikanty. — Mai în 
jos_ săntă desemnaui în grene,_ natriarkii, . nrofepii 
mii alui senui ai vekisizi Testamentă. 

Între aucutia se vodă: în: narțea dreaats Abra- 
am, Nove, Moise. mi David, ear la stinga senyiă 
Petră,- Iakov, Ioan mi Iazăl. Toate figurele: ve indi- 
karemă aă mzrimea nalsral». 

D'asăura Isi Krist se vede stindă. În atitsdine 
margialv angelslă anokalințikă, înkonjsrată. de. alyi 
natră angeli, kariforin ssnetgl tromnelor kiams la 
jsdekati ne topi moiyii. ri vii i din. elle natră nbrpi 
alle lsmii. 

Regisnea de mizlotă saă intermediari este no- 
nălat» de kornzri animate ue se nresintt înaintea 
jsdelsi loră sănremă; dinitr'âuestia, sni, iat kalea 
naradisslsi, ear vei ali a infernălsi;, în aueasty 
regiăne ssnt demne. de observată diferitele gr&ne 
arțistikamente aranjate, . „Axă „vezi: doi” amanui u€ se” 
feliviteaza. kă “amorală îi. oki. mi ka: zimbetzl ne 
hsze wi: n angel. ue densne ue kanal: lor koroana 
imortalitgii, - Mai în .kolo.se vede: sn “angel wi su 
demon disnatîndast nentrs, săfletal aci. femei,
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Tot aui:se vodă mai mslgi angeii ridikînd ne noctălă: Dante la ueră; ueva mai denarte o grsns „de demoni irvgeaă ne n rege în infernă, snde Salan se afle mezind ne tronă mi avindă la niuoa- rele sale doi. trvdatori. le Isda kare a trodată ne maestry S%5, nili ue Segeste se'mi-a vîndat uatria, În nartea inferioarm. a tabloslzi se vede arkan- gelsl Mikael kz faa imnasibil, uinînd între mins “ ilagelăl de fok, ear în uea-lalts snada, Sala a ese- kata ordinile jădelăi ssnrems, — Isuin mai-in josă este desemnată Ludovik 1 regele Bavariei, kondasă de ns Angelă în [aradis, | | | Avesiă lau d'oner» de „Niktărt fa krilikaug de mai mălgi artimti komnetenni mi din înai mslte nănktări de vedere. Dar sentinyele. auestoră kr- tiui dilter» foarte maltg ăna de alta. i Es am avală fortsnă de a vedea originalslg de Michel Angelo îri kanela Sekstiny de la Batilkan, wi. vezind'o wi ne ausasta, “mi am formală oninia mea în arte. a 
ie Dsnb uvrerea mea, Curneiius kg tut talentală sv; uellă imens în nikterv, n'a fkăi mai mălt de kit a konia ideea uca kolosaly a Florentinalsi. Mi- chel Angelo, kvui kadra Sa,-.ekuentînl vre v kite- va gi&ne adrogale mi altele vinise, este tokmai a- weea de la Batikan, - - | 

În esckstarea ej velebrală Germană s'a servită fuarte mslt de nibtăra. anatomiks a Skoalei Michel- angeliane, ls deosebire namaj k3 a dat sn mai mare relief auestsi defekt nrimordial al uelebrslzi Michel Angelo, 'afars de aucosta cllă a imitat foarte maltă lămina uti kolorităle uellă delse ui armoniosă all; Italiei,
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rivindă iarzuli kă atenuisne simetria i arta 

nlastik». a ligzriloră, am orsilă o rare imitare -saă reminisueuuz din skoala Italian ui famandr, - mi 
o mare ' linss . de “Weea ue nămim noesie ni nată- 
ral; ka toate auestea onera Isi Cornelius este mare, grandioasv, wi -de vom observa bine armonia tea 
mare ue dominv între diferitele grsne din aueasts 
kolosalr kadro mi asnektală, saă ka s»- im esuriniă 
mai bine, aerslă germanikă ue tis k% atita mves= trie a da avestei konuengiăni ltaliane, am nstea for vemăukare a- o dekiara de ouers Klasiks.. _ 

Osebit de biseriuele ue indikoremă, mai sentă mi asestea: Theatiner-Kirehe, St, Peter, Allerhei- ligen-Hof-Kirche, Basilika,- St. Bonifaecio mi Ma- 
ria-Hilf, . . ÎN | 

Avesle trei din zrms de ui meri; a fi des. krise în detaliă nentrs măltele obickte de arts ue nosed's. întinsele, dar teminds-ne ss ns dumă skrierii noastre alte nronorpizni de kit uelle nro- mise, le treuemă kz vederea; kă toate. auestea lă= ristăl s» le visiteze, mi kredemn ks uz s6'va kzi. 

Edilice profane, - 

Palatul imperial maumnabii Residenţa veche. 

„ Hălatălă- auesta ue se leag+' ks noa residenuv a regiloră -Bavarier wi kă sala serbvriloră, sa klu- dită: de. arxitektală P, Candide -din ordinslă dsuelzi Maximilian |. | 
Lsngimea li este de o sai Wase-zesi ui sinui melre dăne ănii, ear. dăne alyii de 550 wi Ieyimea
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dos sste oni-zevi, kare formeazv. natrs lărui di- ferite) | IE 
Urivită de afars, stabilimentals avesta are sug asnektă tristă, wi de vom ekuenla kite-va figsri în bronz wi 0 imagine a Madonei,. nă areinimik inte- resant; dar ne dati ve Întri în ăniră, asnektzlă se Skimb' ii 'visilatorălă remne înkentat de rarit- pile ue are s vazs în stabilimentele de la vale. 

Muzeul de antichităţi. 
În nrims! ulan (rez-de-choss6s) săntă deusse antikituuile ue se komasn din vase eginlene, mumii, sarkofage, nietre senslkrale “ui votive, nrekăm ii dintr'o kolekypisne boga!» de antikitgi Romane. . 
Saia în kare săntă densse pbiektele avestea, este niktărati de P, Candide mi de elevii si. — e nlafonă se vvdă "ăse-snre-zeue figuri alego- riue, ear d'assnra ferestreloră sănlă desemnate uel- „le trei-zevi mi zna orame alle Bavariei de săs w; de josă ks armele lorg, 

Tresoreria antică, | 
În sala nsmits (Schatz-eamer) tresoreria an- lik», se konservz marele. diamant allg ordinei Tan- sărei de at. 

Movrgsritarals nsmită nalatin jsm'vtate alb, js- msiate negră.  îivrovritarală ucllă mare Bavareză, 

(1) Dintraveste karyi se deosebermte asca nămitr brunen- -hof (kertea fintiai) „Benrts' frsmosăl basin înkonjarat de divini- „apă mitologise, dintre kare: Valcan, Nentan, . Juno mi Ceres Tentesiut» velie” natră elemente alle natsrei, mi welle natrg nrinsiuale riări alle. monarxiei bavareze nămite Isar, Ins], Da- " nubiul mi'Lech: Într'aueasty gran» se vede mi statea Isi O.ton de Vittelsback Învessmintat ka armatara kavalerilor teztoni.



slatsa suntslzi Ceorgie Iskrats în asr ui îmnodo= bit» kă diamante, robine, smarande - wi morgvri- lare.  Koroana Isi Earik uellă sfint wi a Suyiti sala 
Kânigsnda, aueea a Isi Friderich regele Boemiei mi a lăi Carol VII, — Osebilă de auestea se mai v»dă 
toaleta îmnvrotesci Amalici de Smalt Uli aueea de nietre azsre (lapislazzoli) ks vine de ast, a îm- 
nvrtesi losepha. | | - 

Tot avi se 'ally o bogals kolekyisne de vase în agat, iasn, oniks, În kristală de mănte, în avoriă wi kornă de rinoueră, - Si | În mizlokslg, avestei ssli se vede koloana Ie Trajan imitat» foarte bine dsne' originalsl ue se afl» lă Roma. Do 

Capela bogatii (Reiche-Capele). | 
Aucasiv kanel> fă zidits de Maximilian 1, la -1607 mi dedikats Madonei. Nsmele ci «de kanela Doga! i S'a dată din kassa encrmelorg avăgii ui lskrări nrepioase ve konyine întinsa. Ilalenală ei este lskrată” în metre azsre Capislazzoli), na= vagiălă. este de marmsrs de uea mai îinz ui de verde antikă (matostată) ear marii sănlă akoncrigi kă mozaikă de Florenua. - | , 

Altarzl nrinsinal este Iskrată în argint nasif$, la amîndoăz nvryile sale dar ueva mai săs de uelle dos allare mai iniui, se afl du3% iablozri de avoriă komnăse din oase de sfingi, între lare se vede ui mîna dreaulv a sfintalzi Ivan Bantist îmbrvkatv în aăr wi înkroslats în metre uremivase.(D. 'Poţ aui 

  

(9 N garantm deaks aveasta mînz este în adevară a sfintalzi Joan Vantist, mai ks seams kînd ne adauemă amin te k3 ăn uigerone la Hadova (în lalia), Kind: vezitam kale drala santei Jsstinei, mi-aă arzlat nimte skindari miînjite de
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se 'vidă mai malte- krauifisse, !o mik» biserik» de aără ornati kz netre nrepioase, kîte-va mitre enis- * kenale frsmos ornate ete... . toate auestea se afl denzse în dalanări de stikl înkise. “ 

“Camerele lui Carol VII. 
Aveste anartamenie se komnăn -din o fr&moass 

-wi largw salz de mînkare, alta de nriimire mi alta 
de asdienus; în ea din ărm& săntă: niktărate 
douz-snre-zeue norirete ale uelor mai velebri d'în- 
tre îmuvragii Romani; tot aui se all o sibils de 
uelebrălz niktor Domenichino wi vre o lite-va ka- nete smane ide Carlo Dolci. BE demnă de vozată 
mi natălă în kare se renassa Karol VII). 

Aai rekomandvmă tăristiloră Romsni mi kabi- netals nămit allă snekaleloră, snde va admira de sigar faimoasele sukle Sltevzvtoare -de Venegia 
ue se alis akolo. — &n lastră de avoriă lăkrată de 
Maximilian II] ii vre o kiteva niktari de Albreht 
Dărer. - 

. * - Besidenţa nouă. 
- Halatălă auesta are forma uelăi nsmită Pitti 

de la Florenua mi s'a kizdită în anslă 1826 de 
Taimosală arkilektă Leon de . Klenze din ordinslă 
regelăi Ludovik Augusi(2). : 

singe &mană sui săsyinea ks asellă singe a kars din nlagele 
sînpilor martiriazapi de Klasdiă Neron, seca ue dsnz mine 
este o minuni din uelle mai mari, ! 

() Asest nat maiat în fir mi njetre sksmne kosts 800,000 florenpi dovad ks avea bani foarte mslyi rsnosatal rege Carol VII. . , 
() Ialatsl avesta este fabrikat din niatrz de Calcariă 

Verd'asiră, skos din karierele de la Kehlheim. 
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Lngimea Isi este de 130 metre ui învluimea de sinui-snre-zeue, — Dozy din trei nzryi se kom- 
năne din dos. etage; ear restsl din irej. În miz= 
lokă are trei nori kare dskă într'sn vestibslă Da- 
zată ne mase-snre-zeue koloane de marmărp ue 
kondzkă în anarlamentele auestea. | 

„Camerele de la primul ctagiii, 3 

&niuele raritogi ue konrinde nalaiglă ue des- kriem, . ssntă niktsrile dsue nstegii Isi wi 'nimikă mai măltă(1), ast-felă dar kamerile nrimălsi etagiă 
desnre kare voim a trata sgnt Iskrate în kasstikă(2) 
de niktorsl Sehnoor mi narte dintr'însele rearesinit suene din Istoria Nibelungilor ear în uelle- l-alte sant 
suene din Jliada Isi Omer. e 

În kamerele regelzi se vidă niktărate uelle mai 
grandioase sucne. din Homer, Euripid, Sofocle, Pin: dar, Anakreon,. Teoeri!, Aristofan, Eschyle ete. - 

- Kamerile Reginei sant dekorate kă niktări ue 
renresintt syenele” uelle mai frămoase din literatăra german a medizlzi evă mi modern'v( 2). 

Oscbit de kamerele se indikarzmi, mai rsmiîne 

5 iad regele Ladovik kiemz ne arxitektal Klenze ss'i ordone fabrikarea auestzi nalat. asfel îi vorbi „Es ns voesk sp "mi fabrivezi n nalat în kare sz joaue nrimal rol artele nii indăs- tria strinv, nlzuerea mea este sș fazem din asost nalată snă nantheon ală artelor germane uirin' kare sp dum okasie artisților germani a se nerfekpiona, _ o - _C) Arta de a desemna în. kasstik saă urin fok, a fost k= nosksis la Ellini mi Romani; dar mai În ărms se nerdase a- kăm îns s'a inventat din nog. 
(2) În avest kabinet de. nikisrs se als mslgime de kadre; îns+ noi indikz asi nsmai ne selle mat remzkabile, 

34
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nentră tristă ss visiteze” ualatală destinată nentra balările kărgii, snde între mălte. obiekte de admi- rată, 0 s7 vaz+ efigisl balelistei Lola Montez, Iskrat de niktorsl Stieler. — Sala nămitv. a Isi Carol uellă mare dekorat» ks suene din întrenrinderile auelst mare rege. — Sala Izi Rodolf de Habshbusg, ui a Isi | Friderich. Barbarosa, dekorate wi avestea kx niktară We renresînis suene din viaga. adeloră ilăstre ner= sonage, 

Ă 
a „. Gliptoteea(1) 

Galeria de sculptură, 
Ssb nsmele auesta essista în Miinchen n mare edifiuiă nzblik în kare se afiv denzse toate onerele de skslntărz antikz mi moderns, mi kîte-va niktări de skoala germans. 

Sala 1 Egipteană. 
Aui se konservz dov-zeui wi nos de - skaln= tări egintene, între .kare se Ybd mai mslte bastsri de renresan!r diferitele divinitopă egintene wi in- diene, nrekm : Isis, Osiris, - Phia, Jupiter, Amon, Orus, Brahma, Buda wi Visehnu; restal se komnsne din nietre votive ete, 

Sala 1 
Sculptură antică greacă. 

În aueasiv salt ssnt uengse fragmente de sta ise mi basreliefe de skvala nrimiliv» greaks, a Sala Ul. 
Numită a Eginetelorii, 

Ani se afl mslte fragmente din ornameR- 

  

(1) Ghintoteka e ziuere Eleniku komnăs5 diu Tivrrcog mi Syxk wi însemneaz katie saă kamers nde se konserv» eroa,
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tele temnlzlsi din inssla Egina, dedikal Isi” Jupiter 
Hanellinezl uri dosv=zesi mi wante Statze lskrate 
kă mare fineue, dar a kvrora antikitate e kontestat» 
de mai mslyi Ksnosktori în Skălntsrs. — To! în auea= sis sal se afl» mai mate State antiue întregi ui 
sfbrwmate, kite-va basoreliefe ue renresint» suene 
din resbelzlă Troian mi de sakrifiiele addzse Ia di- 
ferigi zei, | “ | N 

| Sala 1, | 
Numită a lui: Apolon cu lira. 

„Ilrimălă kan donerv de skălntars din aueasts 
sal» este Anolon ks lira Skălntată în marmars de 
Ilaros de-o mrrime kolosaly ui 0 Îrsmaseye ne- 
kontestabil, | 

Înainte de 1812 stataa aueasta fuuea narte din 
mszesl Barberini de la Roma, dar mai în rm» S'aă 
kămusral de regele Ludovik. —'Tot asi se afl» kolosala 
stats» a zeiyei Ilalas, bastală zi Achil, statga Dianei 
onerb greueask» atribsito Isi Fidias, Ceres în mar= 
mort de Ilaros, Bachus ks barbs, statăa kolosals a 
si Ermis trismegintulă; Bastsl Isi Platon gwsilă la 
Athena, Jupiter Amon în marinors de Ilaros, wi vase 
rodiane eic.  Osebită de avestea mai săntă ii alte 
ragmente de stalăe antiue ui konii moderne. 

Sala V, 
A lui Bacu. 

ăna din ntinuinalele statse ue se aflz în sna- 
mioasa salr desure kare traibmă, este salirslă a- 
dormită  nămită : il Faon6 di Barberini de mrimea 
natărals. —— Avueasts, sialv dans nztrerea mai msl- 
tora este na din. kanetele d'oner ewite “din. dalta 
Isi Praxiteles; nenorovire nsmai ks timnal a res=
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nektat'o foarte nsyin; aueasta se dovedemte din rena- raginele moderne ne se vad la mai mslte DPTyĂ „alle kornalăi. “Ino saă Leucoihea na din uele mai nerfckte- state -de Fidias. — Statsa Isi Silen în marmărs de llaros. &n salir rîzînd, sklntat iarziui în marmărv de Ilaros., Venus Skălntat» în marmars uri klasifikats. între vele mai bsne onere greve antiue. Ceres skalatats în marmarp de Ilaros. — Aueasts fră- moas Stats s'a renarat- de skslntorglă Torvaldsen, — Silen îmnaresn» kă Bakăs kovils,: Skălatsr» de mare merit ârkeologikă; velle-l:alte marmole. ue 'se afis în aveasts sals renresinty aligorii- mitologiue. 

Sala VO 

Numită a Niobei. 
Niobe îngenskiata sksintate, în marmariz, — O efigie a Niobei, konie imitat» ' dsne vriginalzl de la Florenya, nrima din avesle dos statse este foarte frămoass, - uli şe krede a fi ssnerior» gellei de la Plurenpa. Mae 
Kansl Madssei sksIntat în marmărs ii konsiderat ka ăn kan doners. Venera de linido Izkrats în marmăr de [laros, oners de IIrasiteles. — Ayeaalr Stalsv . are Sănremagia assnra tstăror eligieloră a- vestei zeiye esuentînd nsmai ne Venerâa de Medivi din Florenga. Polypheme lzntîndase kă snăl din komna- nioniă ]si &lise, basrelief în marmor» de Haros. Meza Klio stats» antiks renarals de Torvaldsen. 

“Bale de serbare, 
| :Aaeste” sale sant ornate nămai ks niktară în „» afresko u6 _renreşint arinvinalii zei wi eroi: aj 
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Greuii antiue desemnate de Kornelizs mi de dis- 
venolii li, - - . Pi 

- Mai mălui din ersdiuii în niktarg ue aă .visi- 
iată aveste suli, deklar; snanim ks. niktărele din 
elle de ui aă meritălă loră artistikă nekontestabilă, 
a8 îns ăn kolorit reue wi foarte asnră, wi de malle 
ori las sr se vaz» linsa de Natsrelă - ui insni- 
rapizne noetiks. — Amă observată însz'mi maj 
msălte  komnosiyisni „de alle Isi Kornelizs mi în a- 
devsră amă g%sită într'insele o manier» revue în 
komnosinisne, mi snă kolorită foarte. slabă wi fsrp efektă, 

E 
Sala 1X şi. ă. | 

Din _mălgimea de marmore. ue se: kontindă în 
aueste Hamere se deosibesk: Statsa Isi Auolonie de 
Tiana lskrats în marrorn de Iaros. Alessandră 
velă mare, ma'mors de naros slalza aueasta f3 luat 
din nalatslă Rondanini de la Roma.. Perikles ls- 
krală în Marmor» de Egina. Temistokle, Sokrat 
Xenophon wi Meleâgrs. — Osebii de auestea se aflz o 
mălyime de statse wi bsstari ue renresintm ne vei 
mal ilăstri bsrbapi ai Romei. 

Sala XI și XII. 
În sala aueasta se afl» Mosaiue, statue ui di- 

ferite antikitegi Romane. A 

Museuli, Schwanthaler, 
În auest măzeă se konservr o mălyime de state 

Jăkrate de. skălntorală Schwanthaler, între kare se deusibeskă : Batalia Isi Herman dellă mare, - stalăa si Ziska, loan Huss, $. Venceslas imi bastările uel- 
loră: mai renămigi -niktori, skzIntori ui lăkrstori ai Esronai,; lskraă: în bronză. | oa
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- Pinanotiea(2), . 

În auest stabilimentă. se afis densse -v malgime "de kadre din toate skoalele de niktarz. 
În sala Nr. 1, UL mi JL se afls niktără de skoala germanr uri olandess, dintre kare se dcosibesk; vre 0 kite-va onere de Paul Rembrandt, Nicolas Pousin wi alpi, - | 

Sala IV a hi Rubens, 
În nisi ăn maseă de alle Ezronei ns se grseskă atitea oncre originale de Rubens ka în aieast» galerie desare kare tratsm. Din aveasts mare kolekyisne se deosibesk: ltima zi a jădekzyii, kan d'oners de kom= Nosiuiăne, desenă mi '. kolorită, Rubens, în aueasts kolosal» kemnosigizne s*a silit foarte malt sx făgs de a imita ne Michel Angelo mi n nămai k» a reemită în intenpiznea sa, dar în znele kondinizni alle niktărei, este ssnerior ilăstrălai ssă rivâlă. Dann auest kană d'ouerz vină: Ilortretslă. femei sale mi Sssana emind din Bae, amîndozs aveste niktzri Ssnţ foarte anreyiate nentră vioiuisnea koloritslsi, 

„ Sala VI, VII, VIII și LĂ. 
În aveste sale ssnt denzse niktsrile de skoala olandes, franvesz wi italian»; din toate avestea se deosibeskă: Sînta Verginy ks Krist în brage stiniă între sîngii Antonie, Francisk ui leronime, de niktorală Tigian, foarte frămoasv_nentră kom- nosiwizne - mi “kolorită.  Snia Vergins - de. uik- torslă Coregio, Jupiter imi Mercur stînd între Phi- lemon wi Pausis de niktorslă Alori, Masakral ino- vengiloră de Tiyian. Sînta familie de Paul Vero- 

C) Zinerea elleny komnas din zrivot mi 9ey în Hosi- uiănea aseasta în kare este NI5S% Însemnneaze galerii de vase,
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nese velebrs nentrs frsmosslă ei kolorit.  Cleopa- 
tra wi: învlyarea Verginei de Cignani. Sssana în 
bae de Domenichino foarte frămoasz wi na din ka- 
neiele d'oners alle auestsi niktur. —Santa familie de 
Rafael Sanzio. — Aueasts kadr'v de wi a ssfferil foarte 
măli, tot este -sokotits între uelle mai: frămoase wi 
mai - klasive. niktări din auest măses, — Sanla Ver- 
gin de Andrea :del' Sarto. . Madona ks Krist de 
Perugino.: Santa familie de Fra Bartolomeo, Sals- 
iarea angeliloră de Fra Filipo. Santa Verginr de 
Perugino demn» îns de uenelzl Isi Rafael, Jlortretsl 
Isi Rafael Sanzio niktrată de însa” wi. Santa familie 
tot de Rafael Sanzio(1), 

Pinanoteca cea nouă, 
În avest stabilimeniă se konservr niktările mo- 

derne d'între kare se deosibesk: Resinirea Jerssali- 
mălăi mi efigisl regelsi Ludovick Augustu de faimo- 
săl niktor Kaulbach mi vre 0 kite-va niktără germâne, 

Btabilimente de sciinţe şi arte. 
Oiamslă Munchen are o akademie de itiin= 

ue zidiiv la 1759. On mszeă de istoria natarals 
foarte bogată, o akadcmie nentex Sstadislă beleloră 
arie, o biblivteks în kare ssntă denăse 800,000 
volsme în nai mslte limbi, ui 22,000 mans&skriute 
între kare se vbd: kite-va de Martin  Luler, Melau- 

-kton ui Ioan Hus. - 
Piețe şi monumente comemorative, 

Între niegile oramislui Miinchea se: deosibeskg 
avestea: 

(1) În asest kabinet se alai onere de skăintar» în bronz, 
antiue mi moderne.
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Iliaga imneratoralzi Max, loseph sităats între nalatal regal wi stabilimentsl nosteloră. — În niawa „aveasta este ridihat; kolosala Stalss a regelsi. Ma- ximilian, ie renresint» ne auest rege uezind ne tron k5 mîna dreants întinsz, ear kg vea sting pinîndă sventrălă regalg. Sure săd se vede efigislă nrosue- ritogii uinbnd în mîns kornal abondenuei; ear snre nordă  Ştatăa Bavariei în forms de femee. Tută avi se vvdg siatsa li Ercules, Themis , Miner- va wi Ceres, — Ilspină mai josă se aflu slcăntate inskriugiznea aueasta :. i 

- MAX. IOSEPHO 
REGI BAVARIX 

CIVES MONACENSES 
MDCCCXXIY. | 

Iliaga nsmit» Odeon (Odeon pla!z) ornat» de Slatsa Ii Orlando, Lasso wi Gluck(1). 
liaya Vitelsbach ks statza ekzestrs a elekto- 

rălsi Maximilian I. 
liaga Carohna înkonjsrats -de orvdini wi na- 

late. — În mizlokzlă auestei nieue se vede 5n obe- liskă de bronz ridikat din ordinal regelsi Ludovick 
în memoria bavareziloră morgi în kamaania Rssiei de la 1812. —1le nartea de josă a monsmentalsi 
este sklntalv inskrinpisnea aueasia: - 

„ÎN MEMORIA CELORU 30,000 BAVARESĂ MORȚI „ÎN RESBELUL RUSIEI PENTRU LIBERAREA PATRIEI „LORU. j 

Sala gloriei. 
Ssb nsmirea aveasia esists la es! remitalea me- m 

(?) Orlando, Lasso mi Gluck ag fostă artisti în măsik vellă din -tiiă de nupisne italian aă fat mari serviue Ba- Yariei în arta mssikale, .
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ridionalr a 1 oramslzi Miinchen, ăn: nortikă basată ne | 
koloane dcriue în kare se' allz dense bestarile. 
velloră mai i disting oameni - „de geniă ai Bavari iei, 

: Statua Bavariei. 

Ile terensi din a faua kivdirei.ue 'indikarzm se vede o 
Slatsv ue renresint» ne Bavaria ssbt efigia ănei fe= 
mei avind ling dinsa sn le& simbol al foruei, 

Aveast» kolosală state» este tarnats în bronz 
dsne modelsl dai de skslutoral, Schvanthalei, Iiro- 
norgisnele ei ssnt alui - de gigantiue ks nrin ajsto- 
răl a natrs-zeui trente ue are' în interiorăl. ei, ky- 
Istorzl noate sz se sse” în. kansl ei ue este de for- 
mw kolosalz, mi a skoate brajyele arin gzorile ue 
formeazs luminele okilor ej, 

e 

Pi "ta de tumţie bi 

 Auesţ ark de trizmf este Klsdit de arkitektal 
Gaertner dăne modelslă uellsi de la Roma rodikată 
în onoarea imberatorălzi Konstantiu, — Tle frontisniiizl.. 
nrimar este awezat» slatsa Bavariei, G'assnra lkanitole= 
lor sai măltor koloane de stil korintian se vud eligiele 
Viktoriei ornate ks trofee de resbel;, : mai în săsă 
snt denzse diferite state ae renresinty alegorikă 
nrovinuiile Bavariei; car d'assura noruii nrinuinale 
este skeIntats inskringinea - aveasta: 

„DEN BAYERISCHEN HEIRE« 

Grădini publice. 

“ Sare nordzl nalatalsi imnerial este sitsat gr 
dina kărpii (Holgarten) în forms de tares nlantată. 

95
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kă kastani, — În mizlokal ei se.vede o fintin foarte 
frămoass ne allă “koria akonerim este amezat sta- “lis-de bronz ue: reuresints ne Bavaria. În nartea 
desnre sd mi nord “se afls. dos arkade dekorate. k3 “niktări în -afresko ve renresants suene din viapa 

"uelor mal ilestri. nrinunii ai Bavariei mi din resbe- 
-Iălă de salvare allă elinilor modeuni. Toate aueste - 
niktsri ssnt de Cornelius ui 'Caulbach, p: 

Oramsl Miinchen mai are mi alie grzdini, dar 
elle ne konginînd obiekte de arty demne. de des- - 
krisă le treuem kă vederea, ._
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 CAPITOLULLU . XXVII. 

Loheagrin de Rihard Vagner : saă, nusica Vii 
 doruluă.( D 

“ Bsuentindă ne “Xtalieny, ns kamoautet o alt 
nâniăne în -Esrona kare s3 fi ksltivată ui s3 kal- 
live mssika -kă atita nasizne ka” "Germanii, — Des- 
kideni istoria mssikah wi veni vedea ks daka arta 
aveasta s'a redikată la nerfekpishea în kâre se afl 
astezi, este datoare în mare narte aueslei nanisni. 
Germanii invenlars «elle mai mșlte instrămente 
mssikale; — ET wi famanzii nerfekyionars, armonia 
kare în sekolzlă al.XV era kz total nckauabil,- de 
a. esnrima differitele idei tonale ve fak irpmssepea 
maăsiuei aktsale, 

“Ka disuenoli aj. ilestriloră italiani, germani, 
wlizrs a roui de la dinu ioate sekreltele materi- 
ale alle artei, nă. nălăr» ks toate auestea s% dak 
kă dînwii în Germania skînteea divin» a 'genizlzi 
Italiană, ui auelle săave „melodii ue sp konuenă în 
dambravile de “ nortokali alle. neninszlei italiue, uri 
se malăreazs nrin adierea nivnînidelor asre ui dal- 
vilor raze alle soarelsi meridională, i 

  

(5 Ssb nmele de masik» a. viitorălsi “(Zucumfts nusik) 
essistr în Germania „0 sistem nos masiko draimatiks, kreaţs 
de komnositorală Sakson Rihard Vagner ks skonă de a re- 
forma radikalmente formele măsiuei teatrale,



_D'aui vine ks avesti. loksitort at nordslsi în arta msikals ka în ţoate uelle-lalte, înloku6sk genisi ui ko- -lorităl natăral arin o 1n5lgime de forme ui invengizni materiale foarte fine în -adevor, dar linsite de es- nresiănea eueea kare mik săfletsl wi faue s1 bats inima, PT Me e „ Am askăltat kă atengisne onerele' klasiue alle. li Gluck, Haiden, Sebastian- Bach, -Mozard, Beet- hoven,. Mendelsân ui Meyerbeer, mi am admirată: foarte mil arta ve am. gisit înlr'însele uri navienpa kolosals a maestriloră germani, de a inventa mal- - Mimea aueea de armonii de kare szntă nline, dar. n'am: Simyit auea dălue melankolie uri emonisnea ue găsi uineva kînd axde o melodie de Ri:ssini, Bel- lini saă Donizetti. | e 
lalv: kredingete melle în ariviuga măsiuei kla- siue. germane; kit. desnre wea moderis nz am ue Ziue kwui -linseski kă totală komnositorii, saă de essistv kîgi-va, său! foarte medivkri uri esuenilriui( 1), „Am nronănyat ziuerca esuendriui. ini kate sm „daă kăvîntălă kui alt-felă amă tree de sună kri- tikă nedrentă, mi tolmai aueasta ni auă voi s se întimale, i : 
Înuenă: dar „de la definigia: beleloră-arte mi „a mirakăloasei inflzenye ve eseruilă elle asurira inimei omslzi, - po 
Artele _velle frămoase aă misiznea de a de- wtcnta în inima omslsi sentimentele vele mai nobile. ui ai învina. snirital mai nreszs de Nirozaismsl ma- 

—————_— 

('): Esseutsm din- nămsrăl asestoră ne Moyerbeer, Flotyy ui Balfe, ” | i



teriei, dar ka S% ajsngs la aueaste piniv, elle se 
serveskă de differite mizloaue wi. Ki. “ 

Jliktara, sklntăra ni. arkitektăra, ekuit» admira- 
rea mi'miukz inima arin faksltatea vederii ue komsni- 
kz kă uelle-alte nsryi interne alle organismalsi man, 
ii ka se noatv ami îmnlini skonzl loră,- elle -kats 
sr imiteze! foarte. mălt natăra ini săblima ei noeşie, 
kpui alţ-fel- nerds magika lor forgz ui devin instile, 

Mssika mi noesia 'ssntă kemate a urodaue în 
inima” omălsi efekte malt mai mari, „dar ne o kale - 
k3 toisl diferit» - de-a uelior-l-alte. arie. ue. indika- 
TEm voim a ziue arin faksliatea akastiuei. 

S».. l+swm de 0 kam dat livesia mi sv: venimY 
la mssik' alle kzria efekte : aă „nrodasă uri nrodzkă . 
înk mirakole, - 

De la formarea nrimelor souietogi amane, mMă- 
sika a fostă: nrivit» ka o arts divinp.: “Biliniă. uri 
alle ncnoare alle antikitegii, 5% servirb. kă dinsa 
sare' a temnera moravările uelle barbare alle nono- 
lilor mi ai adăue ks întrctal la uivilisare; iar mediuii 
0 întrebăinyas ks efikaaitate la malatiele morale. 

Ostamii greuiei anliue elektrisayi de: ssnetslă 
flserslsi: Isi -Tirtes mai msltă de kztă urin disksr= 
Srile Isi Dimosten ui Eskin, desnremsea moartea 
ne kiîmnzl de onvare. — Romanii la sănetzl trombe- 
loră resbelniue . întrodsse” în legioane de Servie 
Tulie,(1) se arsnkaă ka tigrii asănra inemiuilor. Sazl 
regele “ebreiloră ns se nătea liniuuti. de tsrmentele 
sniritalăi malină de -kută urin naletiuele' akuente alle lirei astorelzi David(?). 

GQ) Introdsnerea masisei în armatele romane -s'a onerată în anslă 587 înaintea Erei Kristiane, - 
() Kînd ms aflam în Venegia, m'am dss ss vizitez snj- 

 



__“Kare ss fie oare mizloanele we 13 măsiuci a- veasts forur sănra natărals 9 —_ Elle ssntă foar- «te năgine. — Ssniă wante vibragini desusryite sna de alla nrin grade determinate de askspire wi gravitate.” | a : K5 âueste neînsemnwtoare mizloaue, s'ay ser- Vilă maestrii de măsik»_ antiuj Ii moderni ka s nrodăk' -mirakolele ue indikarsmă, 
Germani însx ka oameni revi ui meditativi, nenstînd Teeuui sv komnăe mziks nlins, de melodii kari sn miu- ue inimile, uerkarv s» îndenlineasks linsa ageasta nriu kaltăra. armoniei, ui în mania loră de a deskoneri noi efekte armoniue,  nvrosiry lalea uea veritabilz saă ks; alle kzvinte verkarz a Skoate arta -măsikaly din limitele ei nreşlirise de nalărs, dar nă reemirg “Rilard Vagner: snzlă din komnositoiii. aktsali- [sk mi mai mislt de kit nredevesorii l5k, ellă kzlks în nimoare toate tradigiănele artei masikale mi verkz sb formeze dinirinsa 9 limb» dramatik» lonven- ional, . a E - 
Avest noă metodă s'a nsmită de kvlre nrose- ligii Îsi Vagner k ridikolzlă name de Zucurnits musick (mssika viitorglsi), E - 
e . 
talăl de smintiţii. — Dsnz se nriviiă mai inslte felari de ne- bani, intraiă îmrresa» ks kondzktorzlă meă în sala femeiloră maniase. —' Ayi se afla o j5n smintitz din amor, nriviiă kg lare aminte iirssările fisionomiei sale, nui k5 toate kr eraă „alterate de săfferinpa mora]s, tot lesaă s% se vaz» în elle - 0 frămăsepe înkîutatoare. Ea .se afla limimtitz, dar ksm a5z orkestra “ stabilimentslat sănîndă finalelă aktalsi Îl din onera Norma; diferitele sentimente se revoltar . în inima et, ear maj în ărms înuens a nlîuge. 

:
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Am asksltaiă la teatrală de la Munchen onera 
Lohengrin ue treue de kană d'onerz allă măsiuei de fe- 
sl aveșta. - Am niăs uea mai mare atengizne ka ss 
nă nerză nisi. 0 not; kă toate ayestea, Nă am fă 
tst afla într'insa niui o. nzangs kare ss'mi ekuite uci 
n&yin kăriosilatea. Totsl în auea oners era konfăsiz= 
ne: Melodia, kare este basa nrinuinală a 'măsiaci, - 
linsea ks totălă; armonia uea natsralg ve satisfaue 
srekea - ui inima, era înloksits arin nimte tran= 
sipisni mi akordsti: renetate la nvryile akate, me- 
dii mi 'grave, arin kare Riharj Vazner, nre- 
tinde a deskrie: lsmira fokălzi -Wi- a. falgerslzi, 
a renresinta ' distinkpisnea 'koloriloră mi a devina 
viitorslă; for» ss observe ks kaztz efekte noi, akolo 
ănde nă se mai gseskă dekit defekte mi neantă, 

E de mirare ksm antet -s3 ajsng'5 la 0 ama de : mare esuentrivitate wi materialimă. snă komnositoră 
ka Vagner, karele ne ling». talental mssikal -znewte mi me allă noesiei dramatiye, . - - RE 

Bă. kredă k» daka avestă komnoşitoră star -fi 
gîndilă ueva mai bine, mi de nă ars fi fostă domi= nată de ideea de a krea. sn sislem msăsikală eskls3 
sivă; ar fi vozst kăm. vede 'toatz- lsmea k% 'mssika 
se komnsne din sănele, imi în. kalitatea aveasta ea 
nă noale st renresinte de ki obicktele ue intr» în 
domensl sznetelor. saă ks alte kăvinte tot ue ssnz, wi ast-îelg ar fi dat auestâi arte ue este allă ei, wi 
ar îi Ivsat ne seama niitsrei, skslntrei uri a n0e= 
siei, s5 ne. renresinte annăsslă „Soarelsi, lsmina lsneă mi mernzirea felgerzlsi; ellă însă ka topi 
stonistii, nersists în -sistemală wi oniniănele sal 
le, kă toate auestea ka sa moriărisimă ky
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eskisdindă de la avestă maestra kalea sea gremitr nrin kare voeuwte s% reformeze măsika, îi remînă 
“înkz_ mălte merite, mi kredem: k» arta măsikalz uni " dramatiks, va nrofita mslt din skrierile. Ii.(1) 

e 

ee 

mi 

_"() Onerile didaktise emite din nana atestsi komnăsitoră 
sănlă asesteă: Die Oper und das Wesen der mașik (Onera m 
€senpa măzivei); Das Schauspiel und das Wesen der. dramaii 
schen Dichtknnst (Iomedia nii esenga noesiti dramatise), Dicht 
kunst im Drama der Zukumft (Iloesia mi mssika drameiviito ra- 
15i). Afarz de avestea ellă este stimată ka urimaăl komnositor da 
drame allă Germaniei âktsale, | . 

“
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CAPITOLULU XXVII. 

Tăerea Istmuluă de Suez sat politică de 
cafenea în Germania. 

Adevrragii germani(1) săntă dotaui de natarg kă &nă karakteră foarte deosebită de all vellorg l-alte nagisni alle nordalsi, — Ei sentă labo- rio mi kămnstaui în nlvuerile lori. Nă sănt de lok mîndri mi nă le nlave Sb fakz narady de ta- lentele, averea mi uelle-lalte kăalitsgi alle -lor. — 
Sint sinueri wi legali în relagisnile dintre dînmii 
mi kiar kă sireinii, isbeskă instrskgisnea mi mliă 
a se folosi de dinsa. Kit desnre snirit mi geniă în artele frsmoase :nz ziuem nimik, ku aueasta o de= monstreaz» monsmentele artisliue wi literarie ue săntă rosnîndite în toatz Germania(2).  Osebită de kăalitzpile ve indikar»mă, germanii szntă dotani kă 
rarăl talent allă reflessisnei malsre, de ănde vessltv 
n . , 

() Ile adevsratslă germană îllă întilnemte sineva în sta- tele de sînge nsr german, ear nă în imnerială Asstriei ănde trek de germani individe de diferite napisni, 
(2) Germania nsmsrs 0 măluime de berbapi ael=bri ta toate artele, în arlkitettsr are Georgie Hauser, Pelgram Bern= hard-Fischer etc. în niktărz are ne Albrecht Diirex, Luca Gra= nah, Holbain Caulbach mi Cornelius; în skălntars ue Doner, ui Rauch Muler; în masikz ne Haiden, Hendel, Beethoven mi Mo= zard; ear în literatarz e Gătie Schiler, Clopschtok Gesner mialyi,
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kr mai toate invenyiznele sznt alle lor, ui alle altor 
Nonoâre de rasa lestoniks, 

Ilinv avi vorbirvm desnre narlea uea bsns a ger- 
manilor, ss venim akăm wi la defektele auestei nauisni. 
Ka ss ajsngem la: ginta noastr», adek» la de- 

finigia defektelor morale alle nayiei în keslisne, kat 
S% observvm mai întîis fisikăl ci, kwui toate ksali- 
ivuile wi defektele morale îuii ax sorgintea loră 
din kăalitoyile wi detektele fisiue: 

Germansl în general este de o konstitaie fisik» 
foarte delikats, neliua feuci salle cste mai tot d'asna 
îvrs sînge saă vemtejit» înainte de timn, oki Isi ssnt 
mai adesea azerii wi rare ori negrii, dar mi în 
kazălă din tii mi în ucllă dăne rm» săntă linsiyi 
de vioiuiznea mi suiritală ue brileaz» în okii na- 
uisnelor. meridionale. 

Komnlesisnea lut bilioas» (veninoass) îi faue s 
fie nemslgămiyi de tot ue vad ui asd în lsmea aueasta; 
ear ăneori ajsngă la sn grad foarte înalt de invi- 
die, wi nasiznea aveasta îi năne în trista nosigisne 
de a kritika foarte asară ori ue oners le va euwi 
în kale, 

În artele frsmoase ajăngă foarte denarte ks 
akăratega mi ssblimal artistikă, dar le linsete noe- 
sia wi natăralălă meridivnaliloră, — În literalsrz, de 
măliv ambiuisne ve aă de a ssnera ne topi skri:to= 
rii gellor alte nauizni, ajsngă kite o da uite la 
nedantismă. În line Germanslă de mi se arat tot 
d'asna imnasibilă wi flegmaliiă, de malte ori îns 
ssb o fisionomie nalidv, seninv wi gindituare, as- 
ksnde sn vslkan de nasizni mi de rbătate. 

VYeea ue mi s'aă nvrst kăriosă wi foarte bizară 
la napisnca aueasla, este teslarditatea le ui nasi-
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snea ue aă de a diskala tot d'asna desnre toate 
uli de mslie ori vorvind kiîte mai mălui de o datr. 

Mr aflamă la Munhen de kite-va zile, voză- 
semă tot ue- voiam ss v»dă, zitasem înst 8% visi= 
teză sn monsmentă din uelle mai mari alte Bava- 
riei, ăn monsmentă kare ne toals zioa nămord de 
la o mie nîns la o mie uinsi ste de visitatori, 

Auestă grandiosă monsmentă se nzmemte ne 
limba germans: Hof Bier Fabrick; ear în idioma 
noasirz, berzria kărgii, 

Intraiă în auestă kolosală temnls allă Isi Bacus 
wi rimrseiă ăimită de mslyimea adoratoriloră a- 
uestăi zeă nvgineskă ue eraă aiui. 

Ka ss daă lektorilor mei o idee desnre avestă 
velebră stabilimentă de begie, kat ss le fak& mai 
întiiă o deskriere a lokalslsi în generală, mi sv le 
arvtă formalitvyile ue kat ss îmalineask» visita= 
torălă ka sr noatv Ss între într'înszlă - 

Fabrika aneasta de bere este amezaly întrsn 
ualată vekiă k5 nalră nlansri (eltages). — O naste 
dintr însslă este arangiat» ka otelă garnilă, a dosa 
Serv . de lokalitate nentrs fabrikarea berei; ear 
Kantina (nisniga), în kare not s» inlre mai mal de 
0 mie oameni, este trarsformats în iaverns engle- 
zeaskz uri servo de lokauă tstăloră amatoriloră de 
bvătsrv din Miinhen. 

Abia anăkasemă s5 intră în nvăntre i nămai 
de kit se nresints o frsmoast Baăvarez» k5 okii 
ka faga verslzi mi îmi zise: “ 

— Ye noftenuti Domnsle ? 
— 587 visiieză sala.. 

— Nomai atita? 
— Ba noate mi mai malt,
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— Na te îngeleg. | 
— Daka este aua Îmi arvt draga mea kz vo- „eskă s4 bea bere nrivindă okiuori dsmilale uei albastri ka uerslă, 
Ea ssrise la glsma mea uea. englezeask» anoi imi zise: 

—- Vino dar ks mine ss îmntinimă o forma= litate furz kare nz NOni $» intri în sals. 
— Dar bine snde voewuli sz mb dăui? — La n domn kare are nălerea s te lase S% vizitezi sala. 

i — Ss mergem bsna mea konils, ksui ns krez St mr dăui în infernă. . 
— Ea rise ks bănslale, ear dsn aueasta nle- karsm îmaresns nrintr'ăhă koridors obskăr, treks- "mă nrin mai mglie anartamente -carzui obsksre, mi ajsnsersmă la bisroslă avelsi Dumnă ue avea konventrats în sine, năterea ssureins a berzriei. Ms „Dresanlaiă înainte'i mi den ue afl kr s5nt kolvtoră Sireină, îmi dete o kzus de stikl în min? uii îmi zise ka an aeră de asloritate.; — Mine aueasla Domnale, 

Lsaiă ksna in min; dar dsnz o mik reflessi- ne, krezînd ky Sermanălă- voeuite 55 ms mistifi= veze, îi ziseiă ks vare-kare disnregă : 
— Domnsl ms ea noale de o nvnăue mi vo- emle ss se joaue k mine ? 
— M5 eart+ Domnale! le eaă de snă omă ksm se kade mi voeskă sr fakă totă nentră Dsm- neata. | 
— Dar kăna asta ue'm; al dato ue însemneazs? — Însemneaza, foarte mat, 
— Esalikp'ini te rog kai ns înpelegă 

-
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— Kana aueasta îui va Ivsa intrarea libers în 
Sals, îi va da n skasn s mezi, wi ue este mai 
mălt, k% nrintrînsa 0 sw nogi avea tot ue vei dori 
nămai înh”o klinr, 

—- N& ms îndoeskă kit de nsuin de legalita- 
tea dămitale, nermitem însz sui snai kr am ajsus 
a krede kz m» afls în ssteranele zi Alibaba din 
o mie mi na de noni. 

Germanslă sărise ear den» aueasta îmi fik 
semn sv'l ărmeză. 

Traversarvmă lot loksrile n'în kare venisemă, 
ui Ivsîndămr în sua tavernei îini zise: 

— Intre Domnslă mei în sals mi ns te teme 
de nimik, kmui gragie uerslsi ns santem azstriaui. 

Întraiă în Snagioasa lavern» în kare vzaiă. mai 
mălt de o mie individe ve wedeas ne ling kiîteva 
săte de niese wi beaă din amarsl nektar allă Olim- 
nălăi Skandinav, kă 0 nlvuere ue nămai- germanii 
o simt. 

Dsns ue narksraiă toats sala ka ksna goals 
în mîini, îmi veni în gînd sw sănsi la înuerkare 
năterea avestsi Talisman. Îndats ue zvriiă ne ăna din 
fetele ue serviat, ridikaiă kăna în Săsă; dar abia 
ue înkaiă aueasts mirukare, jăna bavarez se anro- 
nie de mine mi îmi zise: 

— Ye noftemti Domnsle ? 
— dn lok la o mas mi sn skasnă buna. mea 

koniiv. | Ă 
— Nămai de kit, Domnzl mes, vino dans mine. 

O srmaiă vre o kîyi-va nauri, ear kînd ne anroniarvm 
linge mas», îmi. vers stikla wi observîndă'i nsmorsl 
îmi zise,
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— Avesta este loksl Domnii voastre, rsmîne 
akm s5 ordonagi mi sînt gata a v7 servi. 

Ordonaiă s'mi adske ană Ros-pradel wi o stikl» de bere. 
Bavareza nlek» kansl sare semn de ssusncre, “ui den» ue uronăng” ne faimossl „javol“t allă bava- rezilor se dese. 
În timazl kîu dărt nregwtirea frintarei, ms de- 

teiă a observa mălyimea aueea de oameni ue m înkonjerag. Dar ue kăriosă snektakol!, ..... &nii mînkaă mi uiteaă tot într'sn timn, algii vorbea no- litik» ks nina în gărv ne kare o anrindeag de zeue 
ori ne fie-kare minzt wi ear se stingea din kasza neînuetatei vorbiri. — Mai în fsndsl tavernei v»- zăiă” ne ănil dormitind ks Isleaza în ger» mi kg mina ne kana k3 bere. — Algii iarzmi adormigă km se kade, visaă k» karteaz» ne Fea Valchirn(1) 
din naradissl Isi Odin; în fine erat mi kni-va 
kare vorbeaă neînuetat mi topi de o dats. 

lat5 tablozl ue vede uineva în auest kolosal temnlă allg Isi Bacus. — Auest karios kadrs îllă 
v»zălă nen!ră nrima oar în viaga mea wui'mi fzkă mare imnresisne. - 

În timnsl auesta venirs trei individe kare ds- ne vestminte semsnaă a fi oamenii de omenie. — Ei se onrirs în mijlokăl tavernei mi nresentar kanele la ntima servitoare ue întilnirs. — La vederea auestui alot nstinte Talisman, servitoarea nămai de kit îi nofti Sb waz» la 0 mass kam anroane de auea la kare medeam eă. Dsne aueca îi întreb» de voesk veva, ear ei ordouar» ss le fak kite. 5n schnizel. — Ser- ————— 

(*) Fea Valchirn este Vonera skandinavilgr,
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vitoarea disnsră, ear dsne kîte-va minste le aduse 
kite o kanz de bere mi foaia nsmits Algemeiner- 
zeitung. — Bal d'între dinwi ls gazetta în mins 
Uli Înuenă s% viteaskv, ear uei-lalyi doi îmi anrin- 
ser» ninele mi sorbir» kîte odats din naxarvle kă 
berea. 

Treks vre o zeue minste mi frintarile or= 
donaie (ol ns se aria, amentamă s» vzzy ne 
germani iritagi, dar din kontra ei eras foarte li- 
nimtigi. — Servitoarea veni de allă doilea mi le 
adăse kite o franzel» mi ear s% dăse, germanii îns 
eraă atit de distrakui, ks niui nă 0 zrirz, 

Ksriositatea mea krewtea din ue în ue mai mosit, 
ne Dsmnezeă, ziseiă în mine, oamenii avewtia s% 
vede ks n'aă inims în nentă, sas k» nrin; vinele lor 
ksrge bere iarnă sînge; ku altă felă n'ară avea 
alita r»bdare. | 

Îi nriviă mai kă bugare de seams ka ss devi. 
nez uellă nsyin din trossrile femei de sîntă iri- 
tagă saă n; wi deskonerii 5nă sekrets bisară dar 
foarte adevyrată. — Ei n se gîndeaă la nimik, 
Sînt sigăr kz se va g»si n'intre lektorii nowri vre 
snăl, kare ss aibs ksriosilatea de a mti ue fnueaă 
germanii mei în limnăl auela. — Ei bine, ei eraă 
în eslază, da, în estazală sa asonismslă avela ks 
noskăt nămai în Germania. “ . 

Sr cbservagi kă bbgare de seams» ne germani, 
k'oui din mila domnălsi sîntă foarte mălui în nrin- 
vinate, mi kînd veyi vedea ne vre snă! nzind kotal 
ne mas wi resemând frsntea ne nalme, s ns kre- 
deyi ke ellg se gîndemte la veva, ksui vo amrgini; 
ellă în momentele aselea, este în estas, adi krzaţ 
înPo naralizie total, a fakslisuilur intelektsale,
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În fine le adsse demînkarea ordonăts, mi ns= mai nrin sgomotală ue fekă Servitoarea, se de- „Wicutars din letargia în kare se aflaă nîn» aui. 

sicr, forz sy Nronănue o vorby mtkar, saă uellă Năyin sv se zile snslă la altal. — Me da ue se Sbviruri vina, îmi anrinserg ninele mi ordonars s le resmnle kanele kă bere, ear den» aveea snslă d'intre dinwii întreb ne velă kare uilise gazeta. — Ve mai zie gazela ve astozi lohane ? — Nozisyi bsne dragsl mes Ignalz, Iskrarile merg de minzsne astz. dal, resnunse lhan kg aeră de dinlomală, 
— Kare lskrări? întreb» well d'allă treilea kon- mescană kă sn acer ue arvla nin la evidengs ks- riosilatea snit ks bonomia, - — Eaka întrebare! —- maltă te-ai gîndită nene Valentine ? 
— We felă! rssnsnse Ignatz, dar de ănde o s» lie bietală Valentin ue lzkrari santă auelea desnre kare skrie gazeta, - 
— Dar de ue ss ns wtie niwle lskrări atit de imnoriante, kare intereseaz, ne tut omsl? 
„— Uli ue lskrari sănt auelea nene Iohane, kzui site, eă sia, ue m» nsmente lămea ărekea tirgalzi, 53 fiă al drakălzi daka le utiă, 
— ALiL mai ră nenirs tine, , 
— Awa este uar o s» mi le Snsi lă ns c arua? — Es? Niui o da!.,.,, 
— De ue? 
— Kaui ama este voea mea. 
-— Nam îngeleg ez ue Iskrări ssnt auelea, alaose Valentin, ks wanka tărlit W'o dreke mi aulekin=



ds-se. k»tre ămînare ka s ui anrinz» nina de NOr- 
elan noaie neniră a doăz-zeuea oars; Da, înyeleg, 
adaose ellă, este -vorba de konstrgirea kzi ferate de 
la Rosenheim. la Kulstein(1) i 
um N'ai ghigilă frate Valentine, resnsnse "Iohan 

sărizindă. . - . : 
— 0 fi-kestia. orientals,, adaose Ignatz, 
— Niui lă vai 'nemerit isbite, esklam» Tokan 

kă. aer de mindrie amestelată kg lkomnasisne, . ss 
vb Suzi eă k> ng. ghiviui nîn% miine. . 

_— Snsne,: Her fon lohan, snznene, aia S% 
irveinti, k»9i mătim de: nervbdare. De - 

— Fi. bine aminii „mei, Sâ aslorizat tera ist= . 
mălsi de. Ssez. 

—- Zum Teufel f.—- Esklamars a amindoi germa- 
nii, s3 se tace istmal de Ssez!.. Zu Teufel asia - - 
nă. e de lok bine. e 

+ .— Da de ue. dragii mei? Da 
—:Aszi akolo de ue? kind e vorba de soarta 

lămei întregi. NR 
" — Dar ve are istmal de Suez ks lmea'?. 
— Aszi vorbz, da ns mtii dămneata ks daka 

s'0 izia auest istmă .9. S% se. înnevue toals mea? 
"— Aratom kaăsa, : 

— Nomai-de kit isbite lohaue'! ue? gîndeuuti 
ks nămai tă mtif karte.  Amteants năuin. În mo- 
meniele auellea. vers o bskat+ de tibinuiră de: la 
slsjnik» anoi rekomandîndă ivucre mi alengisne, 
zise :- Ilriviyi domnilor, adresîndzse bzire: Iohan 

  

” (4) Linia Ii forate “e strebate "Tirolată bavareză mi a- + 
estriakă, 

87



ve'wi &mnlea nina, ui ktre. Valentin kare năsese ko- tele ne mass mi kanzl între mîini ka .sx. askslte -uri - Sb nriveasks mai bine. - Eats, asta e marea rowmie (trogînd o linie), -ear asta este-Eginetal, mi linia - aueasta (irsgind alt» linie) este marea inediterans. — rea: bine, îngelegemă.. | 
— Ultiă es ks înyelegeyi, dar voeskă s%. vs arvtă k5 daka se va izia avestă isimă;, marea me- diterans (arvtînd linia) kare. este lkz 400 de Slîn- jeni mai 'naliv de kit marea rouie, 0-55 se skar- gb lori în aueasis din 3rmop-ui ca,.-adeks. inarea TOLiE, 'p -s5 se verse în oueansl indiană, iar ouca- năl indian în oseansl navefik, ear-avesta în marea de Hădson. wi trekindă ntin “Strimtoarea de Bering, o s1 intre în marea de Okosk, de akolo în marea Bal - -tikw wi o so inneue Rssia de ss ui de jos îmare- ăn kă loalv Germania, ear neryile kare sînt oare „kăm mai sigure este ilaliă, Greuia imi Oriental. 
— Zum Teufel Ignatz!.... „Me săntă basmele astea lare nu: le novesteruli?. Ye? uri. ne ei de niskai uerani nromti. IN - 
— Nivi de km Domnilor, wi daka avegi în- _doeli. desnre aveasia, uitigi mansalzlă 'de. geografie mi veni vedea kw. toate msrile ui strimtorile ue vp „Witaiă sent skrise akolo, . o „ 
— O wiim mi aseasta, zise Iohan zîmbind k mindrie, dar toale kîte zisemi sănlă minuizni, 
— Minuisni! a 
== Da minvisni, mi înkz din elle mai mari ue B'aă Siiăsă vre 0 dats, . 
— Uoate ss: fie nreksm Zivi, dar kat s de= monstrezi, kvui ali-felg te voiy urede ăn nerodă,
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— Săntă gata. ai. demonstra: wi iat învenă, 
lsaui aminte. 'Terea. isimălzi de 'Ssez konrinde - 
în sine_dogv nrinnine foarte mari, snăl nolitikă ui uellă -altă komeruială: “Yeilă nolitil de “uri este konz trariă kz total nolitiueă. wi intereselor Franuiei i a vellor-lalte năteri maritime, dar Englitera va de- veni reginv a sniversslzi întregă(2). Ajsugindă ea! - la “sn asemenea mare grad de mvrire, “iuli va adaue. aminte. k3 „derivz- din marea familie Germans, wi atănui vei vedea lkăm o 8 keme ne Germania wi o sb'i. dea o narte însemnat de nosesii nline -de mine de asr ini de.toate bznsrile lsmej, 

— Englitera ss fak ascasta? 
.— Li de ue- ns iăbital meă ? 
— Ten mai mălte kasse. | 
—" Kare „sant avelle kaxse ama sx trermli, 
o Mai întiiă hr Englitera este o nauie foarte 

egoist» mi nrea uăyină disnăsr a. fauc bine ome- nirei, ea ns skoate sabia Ii nă faue s» resăne tă= 
năl s3ă, de kîl nsmai ka s%'wi vinzs bsimbakal wi 
fervria, aszi akolo, englesii sv faks. bine omenirei,. 

  

(1) Las ne bsnil german! la masa lor s3 fak» la noesie kită 
vor.xoi ui venind la nositiv arziem, k3 inerea istmalsi de Ssez daka în adevor. vaturi» interesele vre snia diu nzterilc Egronei, 
anoi-asea nstere este Anglia, kwsi îmindase asestă istmă, In- 
dia rwmîne deskisz la lovirile inemisiloră britaniei, tii mono- nolsl komeriielăi ka aselle bogate nsryi- alle Asiei înueteaz, - de a fi allă englezilor. De aseea Anglia s'a onss ki. “i-a staţ 
nrin nstinur ka st îmnediue aseasir întrenrindere 1ui n'a ue- 
dat de kit nsmai atsnui kind as lsat în nosesie înszla Herim 
din marea Rowie kă skon 'd'a fase dinir'însa ăn noă Gibraltar, 
ka daka se va tziă isimală 5% domine intrarea în marea TQ= mie, mi s+ nse India în sigăranyă; !
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ei kare as deklarat resbelă Kinei nentră k» nă l-a to= 
lerat -sz omoare “ne- inouengii Kinezi ka onizm(1). 

” — N e adevzrat. — Anglia a deklarat resbel 
Kinei nsmai ka sv o -uiviliseze nrin introdzuerea 
kristianismalsi: Da - 

— Te amzgemti isbite, Anglia are neste 
150,000,000 loksitori în India, de ue nsă uivili- 
seazv ne aueia, mi: ss lase ne kinezi în naue? 

— Aseia sant. ssuiuii ei mui noate sw% uivili- 
seze ori kînd-va voi. Di i 

* — Zi mal bine k»_ nă'i.va vivilisa niui o dat 
kouă îi vine malt mai bine la sokotealz sf uie în 
Totzuirile. ui viaua lor kontemnlatitu( 2), 

— Euuti amvgită 'în oainiă ta desnre karakte- “rălă englesiloră, | 
— Ba ns. 
„— Ba da. | 
:— Ba nă de o mie de ori. 
—"Ba da de sn milion de ori da! da! da! 

„+— Ea Iosagi la o arte; gilueava zise Valentin 
skvruinznds-se în kană, ui vorbiyi mai bine desare 
uellă “de allă doilea nrinuiniz. n ! 

— Are drentate Valentin, zisers vei doi dis- 
kaistori, ss venimă la uellă de allă doilea nrinuiniă 
nolitikă, ku ne uellă dintiiă nslă_ înpelegă de 
lokă, wi mi s» nare ks nisi tă ns'1lă înpelegi, A- 

(1) Între alte kazse: se aă adss resbelzl de la 842 între “Anglia mi Kina, a fostă rai onsnereă auestei din srmz nsteri de a nriimi ouism în nortarile salle. - 
(9) Mălui din kzlatorit ue a vizitat Indiile aratr ks |o- 

“kăitorii avelzi mare imneriă se afls astezi tot în starea de ui- 
vilisaniăne în kare eraă la 1600 kind sa “formată komnania Indiiloră,
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uesta: este adevsratzlă nankt de vedere kare inte- 
reseazt ue : toats lsmea, ear mai ks seamy ne 
Germania. - , - i 

— "Uli ne Bavaria ns este aiua? 
— Asta se înyelege de sine. . 
— Frrwndoialr adavse Valentin dormitend. 
— Usnktăl auesta de vedere este komeruizl, - 
— Uli ue komeruiă noate s fak Bavaria kă 

Indiele ? întreb» AIgnalz,!  » 
— &nă mare ui foarte însemnată komeruiă, 
— Îngelegă ai înks foarte bine, „dar „Nă mtiă 

kă: ue. nrodskte, - : - 
—. Gindemtete bine. 
— Mam gîndit în destal. 
— Ii nă'gi vine în minte nimik? 
—Nimikă. , o 
— Nimikă 

— Mai năyină de kîţ nimikă, 
— Ei bine a k» auest nrodsktă. este berea. 
— Berea!,...- Eshilamars Ignatz uii Valentin 

kă sărnriz». 

— Da, Domnilor berea. o 
— Asia este ks nenstinyge. “ 
— De ue? - 7 
— Fiind ks nonolii orientalsi „nă' beaă bere, 

mi afai de avueasla, berea ue se konfekyioneaz» 
în Bavaria abia ajsnge nentrs noi. - 

„— Da! da! abea ajsnge nentră noi, esklams 
Valentin kă oare-lkare iritare wi irogind kana de bere 
katre: sine, - - - 

— Se vă îndoi nsmerslă fabrivelor, 
-- Se not îmnsiri mi tot nimikă. 
— Atănui s3 s€ înzeueaskr,



„— Sv nresănsnemă ks toni bavarezii se voră faue fabrikanyi de bere, ss adrogmă carui ky avemti fabrikanyi vor Skoate ne fie-kare an kile o ssir miliarde. bstilii de bere; “dar ea snsne'mă domnsle uo- litikă, kam 0 s3 Iransnorivmă. noi aueasty bere în India, kzui Bavaria nă are marint komeruialy,. . — 55 fa, 
: — llrea bine, dar ns are niortări &nde s'0 pie, — Ss fak nortări, - ” i — Akam te îngelegă kz. knouti foarte; năpin nosigia noastr» -Geografiks, | 

-'— Kit desnre aveasta S5 mr €erpi, -eă ssntă natriot adevurată, mi kînd uineva are aveast, kăa- litate, tie fir ss înveye totă ue se atinge. de Mara sa. | a . 
— Afar de nosiyisnea ei Seogralikz mi sis- temzl de ikonomie, ne kare ks. tot natriotismal ds= milale, zite ng le kănowti de lokă!.., | -— Koire ine te. adresezi Domnsle ? întrebs Ignaz ks amurzuisne mi rsătate, 

— Kotre Dsmneata Domnsle, kare emli vellă - mai vestită ikonomistă allă Bavariei. 
— 5 1ntii dămneata kr săntă, mi eat» uroba: Asta este Bavaria (irage o linie ka tibimiră)), 
— Este tokmai nreksm ziui, 

„— late Rina (mai trage o linie), 
.— Bi bine, SR 

- — Iato wi Dansbisl. (indikîndală nrinte'o. alis linie) axăm “observagi. — Ss se klodeask» an norlă “la Kehlheim snde S% Stanioneze hastimentele de ko- meruiă, wi d'aui s» le norneasks snre Riu, s% ală- casks ne Rin mi s intre în marea Nordslzi, ear de akolo în Orienit ui India,
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— Nein, nein, nein, das. ist nicht gut, esklams 
Iochan -ks indignayisne, mvrerea mea: este ks total 
alt-felă. Na 

— 55 vedem rBSuăNSE Ignaiz ks aerslă oms- 
Isi ue are konintiinga infalibilitagi ideiloră sale, | 

Wellă mai nemerită nlană ka ss transnor= 
ivmă berca în orientă: eşte sz kanalissm rig! [sar kare. ircue kiar ne la norgile kanitalei Bâvariei, ui 
“55 konstrăim de la 1000 uiîn la 1500 walsae, kare 
la timnă- de: resbelă armindsle ks kiîte n tănă, ară 
nătea servi neniră auvrarea kanitalei, . 

— Nein, ein, nein tausend Mahl nein, resnsnse 
Ignatz iritat nins la ucils mai "naltă gradă. 

Aveasts bisars dishănisne sri nînv la trei 
ore dăane. mezăl nougii fir» a reewi Sb năe înpe-= 
legerea wi konkordia între dinmii. În fine: lamnele 
învensr» a se stinge mi fămală ue esalaă. smală 
sala de sn miros asfiksietor. Na trekă malt iimn wi 

“natronsl lukandei îi nofti s4 se dak ne la kasele lor. -- Vei trei nolitiui îmi îndesarz nvivriile ne ueafz 
ui amewmiui mai măltă de skramală tatănălsi mi de 
molitike de kit de. bere, emird.uertindăse fir 
swui ia mvbar noante; bsn» de la lokantieră, mi 
tot ueriîndsse, lsar» kalea ue dăuc snre noaria ora- 
uălăi desnre risl Isar, | - 

Ksriositatea ue aveam de a vedea finite] auestel kestiăni noliliko-indăstrials, ms “îndemn sv ăr- 
mreskă, E Ă i | 

Orologizl de la biserika “Teatiniloră ssna natrs 
ore dsne miezzl Nongii, noantea era nerdstz nen= 
iră mine, îmi anrinseiă dar Vioara nea; de stan 
militvresk mi înuensiă ai rmri, — E îns fuueaă 
mereă la nlanări ui se kontraria între dinmii nînă
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ve ajsnserz la o altz kîruzm» în kare intrarzin îm- 

„Hreănr, dar. ucea ue yszsiă asi mr Sărarinse, . .., 
- Lamnele erai ne jămwtate stinse, Kamera era de- 
cart» mi mizerabilmente “mobilat. — Vre o kîni- 
va „ăvrieri bogi. de- bere “mi “de -noliliks mfs= 
beaskz, dormeaă în diferite noziizni, snislă ador- 
mise : kă lkanslă resemată de zidă mi ks gazeta în 
mînp,4ellă d'ailă. doilea îuui. năsese aus RE skîn- 
dările messci ădate de bere; ear uellă d'al ireilea 
dormea ssb mas» kă nina în gsrz ui ameringindă 

-k5. nămnălă ne aiversarizlă kă kare fvuea, nplitikz 
în vis, i a, a tag 

- “Germânii mei fvrs a observa syena ve indikarzm, 
“lăarp lokă. la :0 mass,,uij anrinzîndă'umi ninele în- 
_Yenăro. iarbui nolitika ior ui diskatars nîn'v la zios, 
„ear resăltalslă fs o komnlekt» ne îngelegere înțre 
dînurii, a 

zi 

  

   
Bâist 

Pata di    
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i CAPITOLULU XXIX. 

Bâile de la Kissingen, Ttufels- Briicke, și 
„Baroneasa din vagon.  * 

Losaiă ne nolitiii germani uertindase fura și se 
nătea &ni în idei ui ms dăseiă la otel sz ms renaăsesă 
— Kit voiă fi dormit nă'mi adsk aminte, uilis nsmai k 
m'am detemntat în ssnelzl ue nrodăsea namii ni om 
în kamera mea. —— Omal auesta era servitorelă oțe- 
lălăi ue venise sz'mi adsk» o skrisoare de la Ki- 
singen, 

Desfvkăiă skrisoarea mi o vitiiă. Ea era de la 
ăn amikă din Romsnia ic se ana în kăr la bzile 
de la Kisingen, mi avea konrinderea aucasta : 

Jubite Filimon, * | 
Niwmte amiui ai nomtri ve aă venită de “kărind 

la Kisingen doreskă ka uli mine sv te vaz» ui Ss 
netreakv îmaresns -kă line vre o kîte-va zile feriuite, 
Daka nii mălt la amiuia mca mi a lor, lasa oramal 
Miinchen îmureznu ks monămentele Isi me kare: 
lkreză ks ai aval destăl timaă a le nrivi wi esamina, 
mi vino la noi kare te amtentsmă kă nervbdare, 

S. K. | 1858 Isnie 30. 

Înaiute de a my deuide nentră nlekarea mea 
la Kisingen, voiiă s5 vvdă teatrală dramațikă din 

38
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Miinchen desare kare se vorbea loarte favorabil: în 
Souietaie, Sa a, Ep e ata Visitaiă dară auellă teatrs mi asksltaig ko- 
media întitălat» die Verschvender, . Aktorii, dăne 
gestikălarea loră alin „de natărelă,:dănv elegan- 
ta. ginere a "kornălzi. „sui . kiar . dne .nronnpare, 
îmi. nsrerg fuarte-bsni; ks loate auestea,. .nsuina 
ksnGwilinu ue aveam. de idioma Bavarezs rs năse 
în nosiyisne de a îngelege intriga. niesei, tokmai 
nrekzm înuelegă mslui ne la noi onera Halianz, ks 
diferinuz. nămai ky e nă anlaădamă, ne timnă ue 
amatorii de măsik» de. la: noi anlauds ad-ogni-eoșio 
mi de msălie oră kiar în: kontra; banălzi simyă, 

Ne mai rmiindă'mi alt veva demn. de vedere 
în kanilala Bavariei, .kemaiă ne natronălă, osnelzlzi 
ui. îi. desfrkgiă kontălă,. -anoi m îndrentaiă. kotre 
debarkaderslă kui ferate ue dăue la bile: de.-la 
Kisingen i m. regălaiă desnre biletăl. de: kolzto= 
ric, ear lă semnall dată de kondktoră,: lokomgtiva 
îmi înyenă alei'garea.. - a 

Iatemv, ziueam în mine, ne drsmăl se dzue la Kisingen. — Ye mare nluere 0 ss am kind. voiă 
vedea Romsni mi voiă vorbi kă dinmiit 

Ye emogizne o sz simuă kînd voiă azi ak- 
uentele uelie szave ale limbei usrinpiloră mei!.. 

„. ldeile. auestea ms oknars atit de. mălt în, kit 
sitaiă k» kelvtoveskă nrin Bavaria, ne kare natăra, 
ajătat» de mina omăli, a nrefskst'o într'snă nara- 
disă nwmînieskă. a | 

* Dane o .kzlptorie de „mase ore ajănsersmă la 
Schweinfurt, iar de la auestg nănktă învenziă a kols- 
lori, k5 mosta regals. i 

A kzlvtori în Germania kă nosta, este tokmaj a
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k&bitori e josă.:== E de ntisos a ntomuite: nostilionălăă 
ăn fr&mosă Triinkgeld, e wi mai de nrisosă a'lă a- 
merinua; kvui cllă iii -Kair: 15 nă vor euli i din fegma 
ui anatia lor mekar. de lă:aă da fok.'- sti 

"Din feriuire -însz, moseava ne kare Ieatiaoreăit 
era snă din uele mai. frsmoase ki de feat: auestă, 
i 'trevea-urin ninite miul 'koline ii voi line :de 
msnoase 'semenzisri, a kzrora arivire ms: ft 
vea ss sită dărerea ue'mi nriuinăia auestă monotân 
mizlok de kvIztorie. — Era tokmai: timnslă seueii= 
wălăi -mi Simpyeam o mare ilsvere a nrivi ne Meranii, 
bavaresi kam lăkrag kg kantilena _iui risul ne bus, 
iar n5 ka ne la noi săb biuzl dorobangilor, 

“În fine ajănseis la orams] Kisingen mi m a- 
mezaiă la otelsl Maulique(1) vizitaiă ne amiksl meă 
wi fie: mai 'mălui din komnatrionii mei ks kare n&- 
trekaiă kîte=va zile ferivuite; dn aueea m» năseit 
a Stsdia orawmslă iui lokalitsile ue'l& înkonjoar' 
uite gsiiă foarte înkîntvloare. | 

Auest nitoreskă oramă este sităată în Franko- 
id ide jos mi faue -narte din regatul Bavareză. — 
“Ka? obaiuă de bi, nă are de lît de la dos nîn» 
la trei. mii” loksitori. — Tlrivit din nsnkislă de ve- 
dâte: tonogralikă, ellă este amezată ne o kîmnie în- 
grtdits: de toate nvruile ks mănyi. înalți ui nds 
1duii. “De unzlă dintr'aueznti măngi ue kade snre 
T5Ssriiă, se vrd înks rămele nai kastelă fedaală 
allă' Baronslsi Bodemberg, “kare ue la 1520 insrira 
groazb. gvraniloră de n'în nrejră, dar la 1560 fă 
Tată kă asalti: iri „dersmală de. bravii usrani, 

si a e : : 7 

  

(*) Firma Maulique are „ei otele: la Miinchen, la Kisin- 
zeu lila Tănsbrack. ae - 
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o: Wegenda:însm se onzne- ku total istorici, eins'i “ ulave Iskrarile nrozaiue, mai kă-seams legeudei ger- 
„mane: kare -nă'.uoate. esista :for3 “Si: amestiue în su- 
biektal ei vre &n. Strigoiă; svirkolakă. saă -uellă nă= 
mină ăn drikău kit: de. mikă..: Ea dar zise. kn ba- 
Tonăl de Bodemberg natronsl :kastelzlăi avea o fiky 
“foarte: ftămoass.—: Ayeastm îrsmoasv.konil> într”o dl 
kă soare intre in -kabinctălă uvrinfelzi -ei nlingînd, 
ui] r5gt sb'i size. în sinueritațe daka -o izbeite 
saă nă, e po ag 

Bstringl baron kare trsia nămai nentră: dinsa, 
îi rssnănse k» o izbemte mai mălt de kit ne sine 
Ii: k» e gata sv.fak» ori ue sakrifiuiă nentră dinsa, 
Jărem ne ue ai mai skămn, îi zise konila; ks nă 
n vei msrita for konsimuţimsntsl5 metz. 
--- Botrînăl szisist» năuin ui dan» ancea jănp. e Nă trekă malt tima, dun». aveasta mi se ure- 
;Sentars mai mălyi neyitori uerindă mîna jănei ba- 
"Yoane, ea îns nă ariimi ne niui ănălă, ear .bptri- năl fideli jărsmîntalui ue Yokăsc,. nrivea kg. mare 
intristare nerderea- alitor frămoase nartide de: kw Sviorie, ui pinca ne vasali tut d'asua ssb arme':ka 
S% uvats da nentă kg amaişii qei ofensagi.: șia 

 Într'o zi (ns mi de va fi fostă ui aueca:ks 
soare). se nreseni»  ănă neyitoră nos uerînds mâna 

Biiuti baronalzi, buirînăl îll& nresint» înaintea tinereş 
„baroane, ear ea dăum. obiuciă îi .dete rbvayu de. drsm 
„Uli avestsia; nă. utia însw. k» nozl nretendent: era ăn omă, de avteia-ne kare -obstakolele 'în luk si des- „Korajeze „din. kontru;le apîuw ambiyisnca de a..în- „Yinge :kă vri..ue PO 
zasyiLinvrăl: nreîngi nretenyiile salle de mai. malte „Ori, dar tut d'asna.. lăr “tesninse,.. Şc înverkv. dia 

   



'vorbi. Va'dreutzi kă 'baroana, “dar'ea-voind-ă ride 
de sivrăinya' Ir îi zise: inte iz 
> “osSouăb-meă -va-fitauella: kare:va nateai so-vie 

în kastelăl mes kă tresăsa kă"nalră kai 5 mv:eaj! 
„sie. i— Dar astace kă--nenstiny angelslă meăgi ăi 
'Zise germanslă ka okii: ulină de:atmor, :kui kaste 
As vostră este: sitsată ne "eminengă-znei stinui -ne 
„kare :abea: sr noate: ssi. vinevă -k5. nişorglă, 2 sd 
Mi: O wmtiă aueasta' nrea bine, . dar n'am :ue :3% 
fak, asta este nrepălă kă kare nouiă semi viiid mina ui inima. i e 

= Dar avi este sn refgsă loribilă, --: 
"— Nă -Domnzle, niui de. kăm, “este :sn' sine 

qua “non all; maritagulzi mek, - mi 
Erksle al-nostră n disnery :de a învinge aia 

inim de granit; ui ssb nretekst ks voewte a vi- 
sita ne baronslă, iînutnx ase întrevedea' mai desă 
kă ina barones» 'dar fra a: faue vellă: mai: mikă 
Arogresă în amorală sex. ui: EL i aici "i Întsna din aueste visite. se întinse "Ia: vorbi 
-nrea mălt, mi' ewi din kastelă tokmai ue la mezslă 
“iongii: Amegită - de - amoră nerdă drămslă -mi a- 
ngks ne: altv :kale kare. îllă- dzse în faga anei nru- 
“astii : fors fsnd, înkojsrat» ne - toate iitruile ku 
“arbori: înalui wi stăfomi, karii agilați -de'snă vîntă 
teribilă, skolea an ărletă- întolimai ka ală 'dam- 
naniloră din inferng. — Întsnierek% era - înfiors- 
toră -wi din kîndă "în 'kîndă “Se zrea ' okii -Dăf- 
“nielură ue lsneat. îatolimar ka niwie- kzrbsni a- nrinui. — Jenele nostr&:se demieiit: din:'visele salle 
de amor, vză aucst enisodă' iinfernaig dăr us se - suviminta; cea ve îi trase maj msli bgarăa de'seams 

„Era: 0'figărz 'ămanv ue :viz! n&: marginea 'pieyiji- 
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nizli;? Înainte + katre: dinsai kă kăraj: mi viza ks 
era:în adevvr sn:om înalt, : askeuiv; kă:0lii ou - "mi dăuri în fandslă kanslsi, [ks barba romie,. wi 
ks ntrălă kanslzi neregslată. — 'ellă nărta ăniformy | 
de mineră, wi era armat de ăn.kolosală-uokană de.ferz. 
Ori uine ar fi vizată ne::auellă::0mă ns: ar fi natată 
sv'i konlesteze drentzl ue avea de a fi alegztor wi 
ales la kamera Isi Astarot, - dar jsnele meă înaint» 
k»ire “dinsslă wi sirigs: Ei!, „: vine. akolo fiii. 

— Omă bsnă rusnznse demonslă, . ... vis, 
— Yine emtiă. tă ? E _ 
— Snălă dintre lskrvtorii minelork baranzlsi 

Bodemberg.. | pi 
— Dar deue medeai! săsnendat ne mârginea a- 

uci nrsnastii foro fsnd ? e 
— Ms distram; domnzl meă.. 
— Mingi, tă emtă sn.:demon. 

  

Di Sănt ue vel. voi, E iati tut 
-— Kăm te nameti? - i a 
— Kom vel voi. , i 
— Sasnepi nsmele îpi ordon. .. :» -- 
— Te vei snvimînta. E Aaa 

pt —Niul de -kem. a 
— Ama dar ms nămeskă Asmodeă iui sănt:uellă 

ua: Panroâne ministrs al: li Aslaret, 
„_— Kare este misiznea ta ne nvmintă? -i: în 
"=. Vinzarea, trvdarea wi. diskordia,. . -. 

— Nomai atit? ... ş - i 
— Ba mai fak mi altele:. 
— Kare sănt auele fante? + i: 
— Ajst ne înamorayii disneragi,.. -- -- 

ini d Ro -u€ kondipil 7 pa e 
= Băm mot de ka:omal,:-, pin 
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i nm Ve'mă -ueri ss “mă faui ăi drem d trissrs 
de. la noalele auestai - msnte: nîn'6 -la kastelslg Ba- 
ronălăi.? .. as îti e 

— În kit tima ss, fe gata? | : 
i — În doăb-zeui ini. natră: de-ore, - 

— '0 ss: te koste foarte sksmnă:. 
DEV De ue? ; a i a. i E 

.— De ue fiind kp îll& -aeri întană timnă 
foarte skari, mi o sr fii silit ss naiă în lskră neste 
sn milion de demoni. aaa - 
— Asta te nrivemle ne line. 
ii În asevsră, dar ui ne: Domniata nă mai 

nănină, - tit 
îi BE ÎN voiă! lati dăns -tokmeals.:: 

— Îmi vei nlati toats nagăba,: .. a: 
— Ye. nâăgzbz? m 
— Ei bine! .Ng. înuelegă k tu demonii Hari îi 

vor nerde timuăl în fauerca: moselej iale, ar nslea: 
sv adsk infernslsi sn năinvr însemnat de săflete ? 

-— Te înueleg akzm, snzne'mi ue. ueri ? 
— Ssfletăl ină «mi al amantei tale, 
— N5 e nrea.malt? | e 
— Niui de, ham, vremile - “Săntă grelle, mi e 

kfize în niapw. ' N 
-— Ewuti kam ironikă, dar. cats ini Jaă : ne 

al meă. . . DT 
— Eă na ssntă de aueia ue “er zeue mi-ajsng 

la snăl, eă vinz k nrep fiks, ::. 
— K5 se kondigisni? ... a 
— Foarle ămoarp, îi cit ua cn 
— Snsnele, : iii sii e 
— 5% nă uronănyi nămele 10 Damnezeă nik 

0 dais wi atsnui vei trai. kiţi ver avea:-zile,--- 

   



  

— Fie dany ksm ziuă; s% fauera legata. 
Namai de ui ne dăte skoas6' sniă a 

“gamentă milă dresint „jnelat zii nds, 5 “58 
skrie, N mi 

    

  

    

  

— Ns aim “uerneali, Tusuignse Snele, Ea 
i - Vel 'săbskri kă. sîngele e 

- Tiuworgl se îngens la „deget mi: lsind din sin- 
sale Isi velă nzră, “skrise aktal nerderiă “sale, 

Ile dats ue se sbvirui aseasty tokmeals, sc aszi 
în aer « o mălyime de risări infernale, anoi diavolsl 
nezi, îmnrezub k3 tot întănerekal ae] înkoiijsra- | 

| A doza zi vatohslă ii vasalii si nriveaă” es- 
iasiauy frămoasa ILOS€a konstrzity de: demonă nămaă 
între o noante., ună se miraă de frămgsejica « ci ar- 
tistilm, wi, de aleele,, de rose, ve o adornas. Toui 
vedeă;. ks Iskrală era ssnra- -nataralg; nă cra îns 
snsl mar, kare Ss îi kenoskată. sekretală, aueslăi 
mirațule, afarz de „jănele nretendentă, la mina” 
„roanei,. barele venea în tsga vea mare. a kail f 
Salsta în toate uvryile ne- “simigii vasali. 

Ellă se. Săi . kd iresăra ne mănte ai nici în 
„kastelă snde îlă amtenta bsirinzl baron, Îmnresn 
kg” fiesa, are de ast» dats “ne iai “avinds de S9 
„mai. „zik, dete, janelăi min wi inima, că, Fii 

- „Nănia. se uelebrz, 5 a nare. _nomas „i vez 
i „selie din narlea învia „ui a vasalilor, Tir 

i 
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a jeniloră sopi. — tu 
“tru v o dimineaţă se ape sn sirein. în kaslelă ut 
„Merg. 53 .vorbeaskș, jsnelzi, streinsl (5. înirodas. nă= 

i de Ar imire, snde remase. mai 
a. orhind, în.  schrei 3 noală insgral,, anpi 

i i di =. We vor 6 vorbit 

  

   
     

    + a di: . Lai, d Si
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între dnuuii ns utimă, Legenda n nă ne 5 sasne'; 
ultimă namai k3 nenorositslă tinvră ordons sv în- 
xame kai la trbsăr, anoi svri întinsa kz bela sa 
konsoart» ui zise vetărinalui. Svi dăkn la Boden- 
laube; dar abea ue krllary roatele urosărei ne m0- 
seaca inlernalz, kai învenars a lremsra ui a svri 
înanoi ulini de teroare, se” adssers alui kai dar wi 
aueia Îukărz tot ka uci dintiiă, k5 osebire. nsmai 
k3 szritarile konvălsive i disucrate alle auestura 
din ărmr, snvimints atit de mslt ne klstori, în 
Hit amindoi ka arin instinkiă uronănpar's nsinele li 
Damnezes; dar abea ue artikalar auest snt nsme, 
wi infernala uosca disnvrs, ear ci îmareăn» kă tra 
săra wi kaii se urvzlire din Stinks în stink+ nin 
ue ajsnser» la noalele msntelsi în mini băkzyi. 

. Asifel vorbemte legenda desure menlele Budem - 
berg; dar st, ărmvmă înainte. Lîng» auest msnte, 
îns eva mai sure nord, este altsl nămit Bodenfaube, 
uelebră nentră frămoasa Isi forms mi nentră ser- 
brile ue se 'dedeas în timuii antiui uni kiar asiezi în 
fi vasele nvdări dsne kreuztetal spă. — 
Sare Sud-vest, saă ka ss n» esnrim mai bine fayv'n 
fagi kă auesi msute desnre kare vorbim, este v serie 
de dealsri de forme ui învlnimă variabile ui foarle 
nituresui, din kare regele Lulovik nrin genizlă wi 
aklivitatea sa, fus 5na din vuelle mai frsmovase 
gradini alle oramăfzi. — Adeste dealsri ai o isn- 
gime anroane de dez» milsri, mi ssni akonerite de 
konaui de tot felsl. . 

- Ilresmblarea întinsele se  faue ne o mosea “de 
niatr» nisatv (makadani) « ornats de amindoz3 nvryile 
ka arboră frsktiferi, — Uloseaoa' aveasla se îmuarie în 
nenămsrale râmari ue dek la diferite lutalitegi foarte 

       
  



Î 

framoase;, iar ne  virferile xolinelor. sant mal “mzite 
havilioane, de snde kslztorsl moale jirivi kg nltiere 
magikl tabla al oramslzi ks tot ve'llă înkonjoarse. 

Vorbind, de oram arbttm k de mi este mik are 
îns k»i bine navate wii foarte! karate; nosede snă 
teatră wi mai -mlte biseriui de diferite ritări, ÎN 

Uartea li uea mai frămoass esle uea. sită: 
ab» linge narkal saă grodina în kare "uri fak i nre- 
ămblarea de zi nersoanele ue vin la bzi, 

Asi sănt kIodite uelle mai fr&moase mi elegante 
nalate, intre kare: otel statălzi, auela altă Isi Wau. 
lique, Schater mi Saner, min frsmosal stilă all ar- 
xitektarei 1ui maiestatea nronorizneloră, ds aveutii 
ubrpi a orauslsj, asnektslă ănăia din uele' mal în- 
kîntstoare bslevarde din kile am vszat. 

_ Marksl are o lsngime ka de O sute doăs- -zeni 
slînjeni, car Ivrgimea nînv la mase- -zeyi, 

“În uentră arc p alee kă zeue rîndări de as: 
tani, n'inire lare trek uinui ki amternzte ks nisin, 

La nartea desnre rîslă Sala, are o arkadz de 
form» semilsnarr, în uentrslă kuria este snă salonă' 
foarie snayiosă ue servs de refsgiă ne timnă de, 
nloae, mi de lokală nentră konverte. 

Avi askăltaiă nentră nrima cars ne nrimălă 
nianistă allă regelsi de Xanovra: mi vr'o kite-va ban- 
iatrige distinkle. . Tot ne nartea aueasta, dar nănin. 
mai la vale, este ăn navilion de fer ternat, în sna- 
uiăl kvrăia. săntă doz fintini îkă ane minerale: VYea 
dințiiă se nsmeuute  Ragozi, ear uea d'ală doilea 
Pandur. “Ana de la aveste fîntîni kongine în sine 
o mare kantilate de minerale i gaz karbonikă,. wi 
ns se noate bea de kit în“kantitopi nreskrise: de 
mediui, dsne felăl boalelor,



, 
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În kărtea narkălsi mai este înkr o fintâns nă= 
mis, Maks-Briinen,. (fintina lai Maximilian), — Ana de 
la „aueastu fîntîn. se nvate bea în toate orele zilei . 
ui. în kantitapi oră LL de man, fiind Li nă nrodsae 
niv ăn ră i i 
„... Zeue minăte denăie: 'de ramă” se afl stabili- 
mental de bsi. kalde uri reii; în 'mizlokal slei de 
josă. a avestsi edifiuiă este 5n 5 kă and ssrațu 
ue sal» nekontenită sui faue” vele mai frămoase j jo- 
kari. — Reslslă edifivizlui se komnsne de kamere 
nentră bri, wi e nssă În tot timnslă la disnozinia 
năblikălsi, - 
 S»viriuindă miuele mele observsri înuenzit a 
visila narkal mai des, avi fokăiă kănotin 3 ks mslui 
Romoni wi streini, dar aueea ue mr ssrnvinse maf. 
malt, Îă figăra vea frsmoass mifzîmbiloare a rssălui 
mes, ne kare'llă kredeam înks la biblioteka din Miin- 
chen, snde r»msese ka s3 konieze katekismai Is 
Melancton 3) “ 

„ Mrima miwmkare ue fokaiă fs de a'lli înbroniua, 
ear dan aueca ne “Issarsmă amîndoi în korentslă 
nivueriloră ue ne insnira nitoresuile nosigisni mi 
frgmoasele gradini alle auestai lokam all uoesiei. 
Într?o 'sears emind de la sala de konuert snde ad- 
mirasemă foarte msliă talentală nianistalzi Jael, ne în- 
den armă la otelsl Saner ka ss vin, akolo g%- 
sirmă “măi mălgi streini. ue vorbeaă desnre sn sta 
bilimientă' de netreveră ne kare nă'llă ksnowteaină 
înk5. - Auesta se nsmea' Schis-hof wi se komnsnea 
dintr”o "'gridiu» în kare venea aniatorii de vint- 
toare a se escrsa la lovitări ks karabina ui kă ni= 
Stolzlă. „Ne învoiremă a 'visila mi 'aucilă auezi= 

      

10. 5a actormatoră de.religie.: + DI
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mîntă, mi a doza zi ne la nrimele ore matinale, 
eram deja la Schis-hot wi îmnămkamă ka vea maj 
-mare bvgare de seams, fr» a lovi mokar o datz 
în semnă. Ă 

Obosiui oare kăm de „auest -&seruimiă, lenzda- 
rvmă karabinele ui ne. îndrentarsmă kwtre sala de 
„miînkare, ordonarmă 57 ne adsk» dejsnălă, dar 
kit de mare fă sărarisa noastr'p lînd rekăhoskarzm 
în kamariera ue ne adzuea bskatele ne baroneasa 
din vagonă, . ne fiika bronzlasi Bavareză, ne fiinpa 
aicea kanrigioasv ! — Mai întiiă krezărvm.: k'5 aratul 
de nzwk» ne sisbise vederea, ne şilar»m mai bine, 
dar cra ea kare, vozîndă xiimirea noasirs, kw»ză în- 
ir'sn risă nervosă, anoi ne zise: Da, Demnilor; ssnţ 
baroneasa din vagen «mi ăna din msltele baronese uv 
lak kelvtorii indăstriale n'in toata Germania. —:No- 
la ameasta în memoriile de kolztorie -i noziaivo 
în. viilor de baronese de felsl meă. 

    

   



  

zile lumea ori me va voi; eă săsuiă mi: voi 
săsyine : tot: d'asna ks romrnală e konilsl dra alai 
uii. în ueea ue nsmim sairit sariastik mi de” &niz 
gramv, nglă întreue niui o. napisne.-:. = ie ue 

E de ajsns nentră: dînsslă suite. observe: ingo 
uin,- ka “dăne aneea 's'pi snse karat ui: Fero ziălti 
veremonic: . ande- te sirînge Pnkslgemintea- sad ki: 
îi. nlvtemte .nelea.. „i iti. nt 

Eals sn esemulgi de -ueea: ue am zis inai sssă 
“La 1853 kînd _naterile uclle mari alle Okui- 

denlălzi se sileaă s» nze margini: întinderei. kolo- 
sslsi de la Nord, Asstria, kredinuioas nolitiuey salle 

i tradiuionale de a" fane interesele nrin alui, intr> 
ui ea în liga Oknidentalz; -nărtarea. ei. îns fs atit 
de dshbioasz kv niv sna din nstpile beligerante n 
avă ksragiă ss konteze serios ne nromisisnele ei. 

&na din konsekzingele auestei aliange fs kon- 
venuia înkeiat între ssblima noariv uri îmavratslg 
Assiriei, nrin kare vea d'intiiă astorisa ne uellă de 
allă doilea sr oksne nrinuinatele Dansbiane mili- 
torewmie. 

Ast-lelă dars într'o zi ks soare, ne nome- 
niremă ka fragil Asstriauj intrînd în urinuinate mj 
traversîndă nodsri imense fr sv fie atakayi de
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tilxari dance kum ereaă ei informaui; “ear dn a- 
ueca defilind -ne -dligele -Bekpreimtiloră, ks, „tănările 

-loră, ks nămuile loră, ks vivandierele mi „kiar..kă 
kiinii loră. > ui iad ea 
zi Am, Zis Ans, ko: tomenălă seste.nlină. de snirită 
enigramalikă; ellă dar kare nmi «ne. :măskali 4o- 
bari wi: nazonui,; ear..ne-tarsi nilafqii. ui: salenuii, 
n5'i. veni bine. Su. lase ne: Domnii Assiriaui. a. se 
nlimba nrin wars „wi a înfige. baionetele, în. femei 
wi ikonii, forz- sv le alîrne wi lor livga. de.koads. 

"a Îi obverwp năgină, ui; kit îi. vzză k» -n'a&- de 
keltăiale ai ămblz: ac. slipe ba tot în kousli, . nă= 
mai de ki esklamv, întokmai ka Arkimed Sirakăza- 
nălă :- Am grsit! Am gwsit (5 ea 
-iuNă trekă mălt timnă mi fratele Aăstriakă, îmi 
avea: wi ellă:;ka topi oameni. enitetălă să :..tsf'n 
fesnte tăfhn năngo), : m tan, 
„+ Kit desnre tăfo'n Năngrt n. aveam ue: ziuo -de 
kit: ks -e .semnifibantă mi bina anlikată, - mai romi- 
nea : akzm ss află sensăl Isi tstvn frante,.: -.., sui 

Întrebaiă ne Soldauii astriauj, înirebâiă:ne:of-. 
figeri, întrebaiă kiar ne kolonelii loră,::: dar: rasa: 
iănsălă ue'mi deterv era ănsl ui" avellauii,: năiutim 

  

domuzle, sas ama este regla ne-la noi; Tizajta 
= Aăslriagii nlekars. din are, wi de:.o date ku, 
  

  

  

312% Archimede s6lebral :inekânik allă sirakssaniloră, Fsksse mari; esnerienge. ka. sz afle. legea :graviizuii kornsrilor fir a- reeapi. —, Într'o zi aflindsse în, bae,, observz efektal ue mrods-. sea gravitatea kornzlzi „să în basens! vel nlin ks anz mi gssi . diii, întîmnilare 'aueia' se kratase mai msltă liman. — în entăsia- siiiti stă 'neuire adea 'feziaive întirnilare, “sri din” basen, ui zilind ks se afla gol alerg kztre kasa sa strigind: Ain Bisăity Am Beit îi catia i ul 
     

et ituri E IE DE 7 RI TI Stă |



  

Pt zi Cozia 

dihmit neii wi: Mereizittăa mea: de a amonte mis: 
ieri: Isi tafs'n ifronte.i! = Îi ca ba 

Se vede îns» ks» era skris snde-va s: află: a 
uest 'sekret îsrs" voea mea; Ai" iatr vokasisnea: arin 
kare "laia“ aflată: - Sa irita 

* La 1858 Isnie 29,: înuenzis ubatoria în:Gor2 
maria, dar ka st ajsngă akolo kuta: s trek arii 
bine kăviitatăl Imneriă-iallă Azstriei.: Îmi 

“Km intrais în aueasts minznats î îmreoyie,-d6i: 
dsiă iars-ui. neste faimosală tat'n: năngs tsfs'n 
frănte. :Nz era zi de la Dsmnezeă ss nă întilneskă 
distakameute: de kroauă kz Hronzaliua lors: de Eu 
în kusls, . a 

: Selwretală. tofer se nresinis -earzui : în :-min= 
tea “mea, :de: 'asts : dat îns kariosilatea de :a'lă 
alla treks neste ori ue limite; înueuziă . iarmiui a: 
întreba mi: a: merueta, dar ns nâisiă afla nimik 
Lisisiiă “Asstriă uzi intrai$ în Salksonia; dar ini aui gr 
siiă carui: frgnz» de tot în kzuslele militariloră :—: 
Abandonaiă :uiaucasts vars, ui trekăiă în Bavaria 
Îvrs: si-am înk keea sekretalsi: meă, , ză 

'M: aflam 'de trei zile la anele-minerale de Ja: 
Kisingen, la auelle minsnate -ane ănde vină dinto=: 
răagii 'din taoty Esrona de se lekseskă de: tirnselele 
ue le dx nolitika. , 

Într'o zi ms nlimbamă ne. la bariera oramălsi; 
akolo vrzsiă o mslgime de: lskrstori awmezind -ar=: 
kară de - wriznif6, bandiere. wi l&minauii, kare” toale 
nrevesteaă anronierea snei serbori” nauionale, saă. 
venirea vre snzi Alssteg, nersonagiă da bile di=. 
nlomative, ei i fe z 

Întrebais ne mal din kondahtorii aueloră Aga: 
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rată ni allaiă dela dinselă ks: toate aielle nreriâ- 
- vălive st" fvueai nentră uelebrarea intrvrii în: 6ra- 
uislă Kisingen a maiestayii sale Elleniue ve era s7 
Soseask a duăa zi la anele minerale. 

"A doa zi ne la nov ore alle dimineyii eream 
la noryile oramslsi awtentind îmaresn ks ucă alui 
“kăriouui, sosirea maestzuii salle Eleniue. : - 

[lriveam din mika mea kabriolets auea adsn'blă- 
rb de nonoră din toate klasele sm se minika în 
"“tokmai ka o mare agitat» de temnesis. 

Observaiă kz riîssl ne bsze ne oligerii de u9- 
„lipie kăm se mănueaă în darn si ne băna orîndăea- 

1» în aucl trbilion de nonolă, nlin de venilate, lare de 
"ae [i avătă konmtiinga drentzlsă mii a forgei salie, ar fi 
'ajsns de malt limnă ori la o mare nerfekyisne mâ- 
ral ut susialv, sa; la uellă mai inaliă Brads. allă - 

_barbarismalzi, i 
Din kînd în kînd urekea mea era lovit» de 

„asnra wii gslsrala voue a 'simigiiloră Daâvaiezi. _ 
Anronosito de simigii. — Kronika skandalvas 

„ziue k» ne dat» ue fil regelxi Bavariei s'a “suit ne 
ironzl Greuiei, învoşayii ellini ax deskis kostnogo- 

“miile wi teogoniile velle veki, ear mai Es seamv 
geografia nrea ksviosalsi Arximandrit Dionisie Mirs 

din Thesalia, anvi din dedăkyie în dedskuie usi din 
"" asemvnarea Isi. fater ks zeziio, mi a lsi muler ks 

Hijzug deklarar» kpugermanii se trag din nelasgi Msi 
„min, „ărmare din Elleni.. 

Dănv: aveastv: mirakăloasa deskonerire, nono- 
* lslă bavareză mi kă:u6lls ellină se srătari mi se 
“ îmbrepimar> întokmai ka daci frami ue ns s'ag Y3= 
lg de „mal mag, cara. dănib aseca înkeearz 

i 
A 
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nakislă Mămită =. Zuppcegia ada; Emipagla(?), mika 
S3 string». maj bine. aueste, legvtari froperti, îuă 
komsnikarz. altzia . artele „ui indgstria „loră 
nanionalv. — tis daia Elinii vor fi Înkat, aro 
gres în arta . bersriei, „bavarezi îns aă, devenită 
nerfekyi simigiă, . kă,; deosebire nămai k» le liuse- 
te xaikală ui. igemonikonglă konfragilor - lor, din 
Orient, Ă 

+55 venim la materiea noastr, 
Kortegisi regală se anronia din ue în.ue. — în 

_mizlokălă snlendidei kavalkade ereaă maiestruile loră 
„vesele. Bavariei mi află Greniei. — Ilriviiă ks nesauiă 
_ne macslatea sa ellenik» mi îmi fk o mare imureşisne, 
lare, Kw llg vodă înks kă mânteanslă msiat în fir, 
_kă  fermeneaga imeals dane uellg mai bsn gast 0- 
„rientală, “kă fastanela, mai alb de kit falgii lebe- 
“delor, mi kă tsrieuii kăssui ks sîrm'3 de firă, —- 
„dalt ziseiă,. Haris Troianzlă gata a reni ne bela 
Elena! PE „Tats “Erksle Asroklavsl sfiwiind les! din | 

nea, saă stratokamilofslgiinkoifatslă Achille în 
tsdine „de a omuyri ne Ektor. ks lemnofierouelita 

rd»! O! kît cra de fr&mosă arnâstozainin - 
e mântatal rege alis Greuiei,(3). wi kite dălui sue-: 

range.) nă, kongine în sine avest jne eros! „Ka 

   
   

  

     

  

   
(0% Aktală, asesta se , konserv» ii nins aksmă în arxiva 

ministere afaerilor streine „din Munchen, i 
(vezi juinerarisl Băvariel de Adolrhe Ioanne,) 

e) Noi renrodsusm tekstaal! aicâa se am aszit zikands-se 
“forza lăd aspira noaalri vie 6 'r&snonsabiltate; ; 

2 3 (2) Tlarhs asdă'na literagiă:- mi “flelogii, romznl  ziindă 
_-Be. -3nde .gă. mai „Anii mi. „sta a „Bene Isi: kalmsvezuti; mi 

 



miine o :sx'1lă, vaz» -Ezrona mezîndă. ks „mîndrie:ue tronală  Laskarilor,. Haleologilor sui: Kantakăzeni- 
or! ceea (Du DĂ ae ui În marele meă entăsiasmă nentră auestă rege 
49 m» nzsese în relagizne ks erviă, ue, teatrali al 
lzi: Omer,. sitasemă. ky m» află într'znă, stată „kon- 
Stităpională nimai. kă nsmele, ear în fond aristo= 
kratikă, mi ne dat» înuensiă a ventsla în aer nolb= 
ria mea kalabraz» saă a ia coschut mi sirigaiă din 
loatv .nterea nlvminilor: Ziizo 6 Tegnopdyos "Ava 
ziig Elcidoc. - e 

Nă finisem bine asueste frase ui Simyiiă 0. = 
Mărik> loviters ue meri, arănkaiă nrivirea ka ss 
v3dă une auella ue ms lovise, mi v»zaiă snă komi- 
sară, de - noliuie, o ramăr». din avea blasfemats fa- 
milie kare eserseaz» krăzimea wi barbarismslă; în 
mămele legii... gt 

— Ye voemti de la min Domnale î îi ,zisejă, 
„— De sigăr kw voesk ueva îmi rosnăse ellg. 

îi — Fii ben de'mi saăne aueea ve voewmti,.. 
ne — Auli dori s5 mtiă Domnsle, de: etuti. cllină 
ori de alt nanisne? E sas 
= + Din neferiaire nă sănlă elină, dar sănt Îil- 
-ellină din talne niuz în kremtetă, mi îni morţări= 
seskă în konutiinu» k» săntă în stare 5 fakg ori 
ve sakriliuiă ka ss merită numele auesia, „ 

— Resnekteză . sentimentele Dumitale „nenteă 
-napisnea ellenikz, dar kats: ss vb arbtă ks mo= 

„ka ui Dsmnealor, toate, axestea, dar era de mare nesesitate a invenia saă a” fabrika aseste ziveri, kwui alt-felă ns arii A “reenii sv reinesintă ks 'dekotal! nesesariă, u6 zei” aii eroii, 
Grosiei din timnal isi Omer, . ie 

() Name de familii se as domnită în Konstantinonole, 

  

  

  
    

   ia: 

    

i
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dă "arii tară Si; tănitestaţi auele 'scnimente, esta: 
kontrariă  legiloră bavareze, „mi vb îndemnă'ss:vs 
mai noderani, keui alt- fel « o S3 avenă afaveri dese 

ka noligia. a mir că î 

“În fine: natțea ntinvinals “a kortegizlsi trekă. 

Era aksm vîndzlă armatsi'ss treaks mi ea '— 0b- 

Servaiă “miligia bâvarezi “ui” nă 'mi se nr : rit; 

ănă lăkră nămai îi linsea, ui 'auestă: lskră kind 
linseuite' de lă o armatv nă% mai remîne nimikă:': 

“Dar kit de mare fs ssrnriza 'mea kind vizsig 
k'5 mi ostamii bavarezi - nărtat franz» de tat. la 
kvuisli, — nientră nămele Isi Dămnezeă 'ziseiă, asta 
este ksriosă!... wii voeam, ka niui o das, sp: e afl 
Sekretal tafei ks ori ue -nrepă. : 

“* Venind 'kstra otelsl Maulique snde' îmi aveam 
okăinna, m onriiă ka 'din instinkt& înaintea anti 
librerii mi înuenziă a revizăi ks okiă i kergile, Măse 
“în esnosiuisne, o — 
** Îdtre mar mslte onere în limba german” wi 
franuesm, vozăiă” wi &na în limba italian ka titlală 
“dliesta : :, IL paradiso: Scandinavo; ' ossia la mito - 
logia degli antichi Germani. . ei 

-15 Î"Relektaiă NăNiD, ear dsns aucea intraiă- în li- 

stie “ui kămusraiă auca karte,. anoi: m» îndreu- 
“tâiă' “pre okăinga mea, uri însenziă- a: veti ne 
„dinsa, 

"“Aveastr mitologie: ka “toate Skrierile de felslă 
: konrindea o măluine: de: 'detalie relative :la'ina- 

uterea mi întinderea religisnei germanilor antivi, 
— În mălgimea” aue a de amsrănte gosiiă ui se- 

„bretal frănziă de bata, kare. me tsrmentase ama. „de 

„maliă, Ia 
Ss
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4 Eat. ue ne Sase ksrtivika-desnre, divinitauile 
din_kare se forma leoguniea. Germapici antive,.. Ş i Sănrema divinitate a Germanilor ss nămea, Vodan, ear în -nvrgile nordălai se nămea:0din. Ayest zeă venreșinta - forua omninutent: kreațoare. ui: Înubr- gitoare. a istaloră, bsnsriloră, „ear. mai. kă stamv.a viktorii;. mi se „konsidera. de nonolii „Germani ka vellă mai ssnremă bine(1). 
„ Zesl& ue domina neste regiznele ngoriloră „ui vorsa ne nmîntă nloile, fslgerile tănetele mi ţrps nctele, se nămia, în znele nprui. alle Germaniei Doner (Isnetă) ear în altele Thor. — Ile ellă năllă reuresintaă kvlare ka ne Odin ui tot d'azna în kp- TăuD "saă nedesirs;. ear tanelălă era sokotită ka sănetălă ue fuuea roatele- korăgii sale, -. Ka. arbitră sa rege allă „băneteloră  îllă desemnaă.. kă aorălă 

TOuI5 Slindă în karălă s»ă kă 5u. bsketă „de Stoeui în mina dreant» mi ks ans fălgeră în uea stîngs, din kare: snslă. însemiia. Sgomolălă .tr»snetalsi , 
car. vel-laltă Sirlăuirea folgerălai, pa ca iat 

„Zesi resbelălsi nămită. de Skandinavi, Tyr. ap, 
de germanii antiui Ciu cra fuarte malt;, adorată „ui 
avea, zile de uelebrare koisakrate ,. d'înires kare merkărea cra uea mai distinkt»; ellă se mai pămea au. 

  

    

    

=) Dintre topi sei alui zei gerniani auesta este sellă mai nonslară mi figăreazs în toate tradigisnele. întrână manss- krintă olandeză din :1470' e &sistz ii nins astizi, karzlă Isi Boote. este. namjlă; Voenswagen,i saă karglă Isi Odin, Malte din, einingaucle msnuilar fBermaniei meridionale -usrta n&mele Isi, miastuzi kiar gsranali „din „Saksonia kind îuți addsns gil- 5lă dane king lasz sa menăkiă Isi Odin mi kalalai svă, Kăltal avestai Ze:ă- să” stilise- say 'se desfiings mai fatsiă în Germania „meridionals mi mălt. mai țirziă în:aea :seuțealrio naly anoi în uelle alte nsryi : 

 



Mi 
Freyr; dar :szb nsmele aiesta avea alte atribăte a- dikx ne auela. allă kreagiei, — În“ Eda- îllă vedem 
densnîndă armele uri “alergînd dens bela Gerdhr de kare era înamorătă nîn la ncbanie! aa 

-- Niordhr: zeslă- vinlsriloră. mi allă msrilor Crai 
foarte: mslt adorată de nonolii germani maritimă. -* 

Hodhr. era zel forget materiale, wi se des= 
fola omorind tot ue avea. mai izbită, ellă fs omo: 
rilă de Assi(1). .. . i ă 
- Hermarhd era-zesl velositenei (izpelei), 
„+ Heimdalhr ve se kredea nvskstă din nor 's5= 

roză, era zesl sănremă all mssiuei sax Anolon all 
-Gerinaniloră, . | a a 

Porseth era zeslă nsaii; ear Oegir- mi Log, li! Isi Formtotr, eras zei at destiăkgisnei, - 
“ Frămoasa lordh souia Ii Odin era zea: n5= 

mintălzi- mi îmnlinea la Skandinavi alribayiile 'la- 
rilor” wi- nenaniloră, m 

”- Friga a doza soyie a zezlsi uerglsi avea dreu: 
tzlă de ssnremanie neste toate zeiteyile de seks fe- 
minină, wi era krezsis de anvrbtoarea kastitepii. — 
Zea :Hel 'renresentats jsmolate alb» jămstate” nea- 
ŞI'5;. avea ofiiisl morgii. Ran konsoarta Isi Oegir 
zeslă intrii, loksia în sndele Dueanălzi, - Ma 

„Germanii uei veki avca wi ei snirite benefiue 
ii maline. A a 
„* Sairitele, „aelle - maline se _nymeak-. gnom; i 
Simpeaă vea .mai. mare nlvuere- a 'milkana ne mări 
tori skimbinds-le' konii- ui “nănînds-se ei în lokală 
loră, alte ori Slrikinde-le 'semanolările wi grdinele, 

  

iar. kite vo. dals adskînd, morbari. 

   
  

--(0) Giganyii Mitologisi îi. Gozitaniiei 
'Crim). , . E:
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“Suiritelă sell” bune erat 46” genă "foii ini 
se nămedă 'Vălchire. * Elle '€rad invizibile: lokacaă 
Pin selbe, măi, rtaă! i osri, ini 6ră rentesăn- 
tale în form e lebede. li i 

Datoria lor era s stea de fag |ă resbele: ka 
ss aleag ne eroii ue măreaă ui Sv'i dskr în 
Valhalla. | 

Oscbil de aueasta mai aveaă mi atribzuia de a 
da de bust zeiloră, scmi zeilorg wi eroiloră. 

Sakrifivele germanilor; se komnsncas din ani- 
male mi foarte rară, din kornsri &mane, 

“Germanii kredeaă în rekomnense ui rosbănzri 
„divine; ast-felă, animele uellor drenpi, dăns moarte 
se stremataă în Valhalla, ear alle uelor rvi se ds- 
ueaă în Nifleim sai infernală germană, snde erat 
kondamnate a se msnui în eternitate. | 

Ilonolii germani ne avindă temnlsri, densneaă 
ne zeiii loră în selbe; iar sakrifiuele se fivueaă 
tot d'asna la rvdvuina arboriloră, nrelerîndă tslni- 
nele stejariloră sekolari, nentrs karii aveai o mare 
:Y6nerauisne. 

"Kind germanii se întsrnaă înving»tori din res- 
bele, cerea înkoronagi de nreoyi saă de sibile kx 
korvane komnăse. din.fr&nzs de Slejar, ear a- 
roii ue kzdeaă ne kimazlă de onoare, eraă densui 
ne natări adornale kz trofee militare wi frsnz» de 
tafz, sui transnortayi în Iaradis, ănde neltreveaă în 
kîntarea vea melodioas» a Valchirelor wi adsnîn- 
dăse ks buălsra nămits melh, ue ksrgea din yt- 
mele kanrei Heilbrun(?). 

Eaiv de snde derivs abitsdinea Germaniloră 

  

() Vezi Mitologia skandinava de Grim



de a nărla, tăf»'n k'susli, — Am observat îns3 kr. get 
manii din, timnii Asi, uliu Cesar mi a mareli Her- 
man, eraă mal, „maj, „ konmtiingipuă, în, „întrebăînpa= 
rea frănzei de tai, 
zioa, de, astezi.. 

de ki „Sirenenogil loră din 
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a „geriă. dintr însslă.. 

N. Roflessizj, assnra gelosiei ridikole saă., 
a llinina ui aelebi Nikolake.. i 

:Y, n visă depibilă,. 
A. Vamewmii ini leurtărarii, 
VII. [esta mi Bsda. 
VIII. O visits neaintentats, 
IX. Câvesdy „Janos Szeceny saă mssika i 

- dannal magyâr. 
X. Vina mi toastele. 
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la agentă' mitkwtoră, 
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SXIN, Viena din năntzl de vedere istorikă 
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XI,  Konit TA Didi p-din Dobriueni 
Tre saă_asetlienaa ienei de Kara- 

“ MaSTă fe” vizieul 
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