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IIPEKOBÎNTAPE. 

Istopia utpil Pomineinti zekpato de D. Aapon 

Fiopian ne aa ansz 1836, wi din kape n s'aă 

tinzpită de -kit tpei noxsme, nă se mal rusenute de. 

| pînzape ne za ni 0 aispepie. Toepil mi *aposa- E 

topil Pomini în skpiepize ao0pă 'kîntr mi deskpiă - 

xasdeze ast Mixait II Bpansză, imi şnă 'exopene- 

til de rspize .tatăzopă Pominizopă prsmsnde ks 

pietate nmexe avestăi epoă frpe ax kănoanite 

gine.. | | 

pede ks fayemă nă nsmal o năbuepe amato- 

pitopă de uitipe, ui ne. îmuzinimă mi kiap o da- 

-topie nagionurb năsxikîndă siorpafia mi kapakte- 

pislika “avea! omă mape tpase din avea. Istopie a 

D. Aapon Faropian. Sokotimă ks fozosă1ă. veră Bop | 

„tpaye vititopil din ksnomlinga mal de anpoane a 

5 Mixaiă Bpass1ă, îl Ba desusrssi de ostenea.a ue 

_sopă nsne întpă uitipea avestil kspyl. 

- Fopmalăxă kzpuil este notpinită, tinapăă în- - 

“ rpizită mi npenăaă destsză de modepată snpe a nă 

ainsi din sisxioteka “fie-kzpsi Pomină, kape îi 

issemte mapa mi adopoaze ne epoil sri. 

- Editopil.



i Aria fe. 
femuc e (Damme e Bee 

acei 79 Za L-A amet (481 

ie Dam 

SI LATĂ Ti B2adsiă. 
„A domnil de za 1595—1601. 

| Alixai Bpanăă a fost fiza azi Iletparută geazi BSN 
mi fpale “rs Iletps VWepuea, api amindoi mezăpr ne 

- tpons4ă Pominii. Ilo Jînrs noposipea snei namtept 
stpsasuile, natspa n'a terzdait azi Mixaiă niui sna din 
disnoziţiine aueae nopouite, ue fa ne sn om mape, : 
ape npin tina de a se rîndi mi nztepea de a asrpa 

„__se-pidirs dassnpa oamenizop Fonsersitopi, faue -enoxz 
în istopia nalpiei saxe, xolzpamte soapta nanici . saze 

nentpă Bcakspi întpegi mi în spma sa Aas5 5n n5ne 

mape wi skămu, we k5 dpar îi numenemte mea. În- 
ipo atitea dapspi îpsmoase kă ape "aa înzestpat na- 
tspa, îi ainsea sinrăp5 6 xpemtepe mal înrpizils. kape 

detiap fi răntinat disrioziyiise ue ae azea, ap. Îi ipsit 

“niediuize aueao fatase ue îmnpe:săprpize îi năseps îm- 
npotisz în dpămsa aseaa a mspipei, ue'4 deskise nenlpă 
o soapis:mai săns nentps Pomini. llkoasa vea mal 
mape, în. kape s'a fopmat Mixaiă, aă fost nenopouipiae 
matpiei saze ; întp'aveasta ?mi a netpenst sîpsla Koni- 

azpici mi a tinepegii saie, înezyînd rpezteyi10”K5 kape 
epa îmnizats papa mi ssfepipize ueae nedpente, rs kapo. 
so anssa Pominii atit din naptea tpuinop, sit mi din 

bi
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naptea upingizop 10p; întp' avensta se desBoataps sim- 
timenteae ueae nozize axe inimii sae dea îi mintsitop 

mi saosozitop ax nagiei . saze, mi do a poi s5 0 pi- 
dive aa &n panr mai înaat mi aa onoapea ue i scnă= 
Binea; întp'aveasta se fopmz mi kapantepău a5i uea 
mape a1e Kzpsia Mpssepl Sip5Astestă în tot KSpS8A Bie-= 

[il saae. Si 

Taaenteae saze uexe netsrzdzito î1 kiomaps în- 

rpass a ronpinde în nalpia sa saăxbe înaale, 4a kape 
îi da dpent mi namtepea sa uea stpzazuits, ii infas= 

ina uea mape a: sorpăusi sză Bistiepăi loan, rape 

“se afaa ayent aa Konstantinonoa din naptea azi Aaek- 
sandpă domnsaă wspii Pomîneuti dsne atsnul. Nsmin- 
dsse Ban aa Kpaiosii, Mixaiă dogîndi însesnipe de 
„ui, desronepi nsmeteae saae ueie înaate'mi fnztoape 
de xine nentpă stapea uea lin310as5 în ape. ax5nse 

nalpia sa, wi de.a nsne temeiă aa mspipea sa.: 
Berisa osiueii dsnz ape se- ripmia Banatsa 

Kpaiosii se stpirase de msat. Bansa us nastea nămai 

tpisstăa aenizit mi ss: fie -dsnz avea nealipnat în rip- 
msipea pinstsasi ue i s'a înrpedinpat; vi - întimnaspiae 

adssepr ns sine, ka Bansi ss nă lie mai maat'de uit 
sn saăasaul mai înaat a4 uspii alipnat de noise npin- 
W5asi, ka opi gape ast saăBatu, “uri avusitopii din-kO40 
de Out a:xanseps a se-îmnspiiui de aueami soapts, 
ape epa mi. a abăsitopisop dintoavi de Out. 

Pidisindsse Mixăiă aa demnitatea de Ban a4 Kpa= 

„ionii, dete  âvestii dperstopii înuate iap onopea uea 
nete, K5ul Mixaiă- epa nsastnentps a fi mape. Ilaz- - 
tind tpicstă.a denizit dens nekisa osiueiă, rit nsin tzie in- 

fazena Domnsasi Aseksandps assnpa Banalsăsi Kpaiosii 
ui î ÎDR% neatipnat de. xanpigiiie azi. Opranisinda'uă o



raapdie 'aakstsiis de ' nedestpimo: mi kazasi, îti fsră. 
rsptea sa pesnentats ra mi a npinusazi din Bskspemti. 
Dap n nstepea aucasla nă se sasea nămai snpe a- 

pblapea: mrpipe! sase, ui tpsusi aueaa înapmat în în- 

tpessings mi snpe ate sfipwitspi mai înaate.  Bpemiao 
mai dinainte wi mal nă seams domnia azi Anersandpă 
adăseps mapa înlpear» 4a 0 stape Bpednirs de miar. 
Mixaiă ks nstepea auea apmats: nă'mi anrpa nsmai nep- 
soana sa; ui da a5i AneKksandpă. SD Înjicicarz, RD 1 

nă Ba ssfepi niul o datz, ra aziăitopii din Banatăa IKpa- 
ionii sw se-îmnosopeze 5 dz:xdiiie aueje ncaszite, K5 
xape epa îmnisaui azkzitopii uspii din-noaui de Out; 
mi mai Biptos îmipîna tpeuepiaze tpuisop neste Dsnzpe 

din koaui,. ui onpea înlindepiie op ueae :xefsitoape în 

asnră ii în aată, îsnînds'i sm pesnerteze dpentspie 1e.10 

neîustpeinate ase spii. În astfea de .kin, înd naplea 

pspii din xoaui de Qat gemea ssst anssspiie ueae ne- 
miaostine axe lipană.ti Axensandpă, mi nina ss6 tipa- 

niize ueze rpozaze ae tspuiop, kape desnoia mapa de 

asepo mi de azkzitopi niap în oșil:a3i Aeisandps, 
maptea dinkoao de Qat se ssrspa de nave, ainimte, mi 

rănt netpesepe, okpoli!s fiind de ssiietsa uea mape 
“ai Bpagăa uea piteaz a azi Mixaiă. 

_ Kipmsipea ea. dsaue sis rapo se fepiuea Jrsi- 
topii din Banatsa Kpaiosii kimtirapz asi Mixais upe- 

-dinm5 mi dparoste do osmle. Nmeae azi uea ssn, vo 

p5s5na E NADvepe în rspiie tstăpop, ui Bestea -desnpe 
isnpzaize A3i, ipeksps mi din-oaui de Out, uri înrpass 

se-îmnpewlie în toate nzpyiae ; topi păminii E5 0 r5p5 

nomenindsi fanteae, mzpea nsmeae Ai ; topi dopea a 

abea sn asfea de sisninitop, 
Amexapea aueasta mape,-ue o apsta tot nonăasaă 

.
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- RBpe Mixai5, însasimînte ne Aaersandps, mi” Bor În 

inimă 0 ÎpiKS Tpozatz, KE 5n Om 5 atita nstepe mi 

pape ape. loulz icipea nonăA5i în naptea sa, este npi- 

medios nentps stsninipea sa. Ka 55. srane de astie. 

de rpis înfpikometoape, xotspi sp omoapo ne Mixaiă 

dap fiind ns aueasts fsps-deieize n îndpssnea a o s5- 

pipui no fauz, sui se-temea- de pzs6ănapea ue no- :: 

nsasaă ap - fi vept nentpă moaplea 43, tormi 5uiramă | 

papi ne să5t askăns s5 5MBAe în spmeie 45i Mixaiă, 

mi sat swa npinz mi SDA adstD Aa Bsrspewmti, .suă 

nensiînd faue aveasta, si . omoape. lăueteae aueste 

piminase ue Aacesandpă xpsnea as5upa ai Mixaiă 

i mzsăpize ue ze" întpesăinua snpe avi peni piaţa, n5 

pbinasept m5att Bpeme asksnse.,. i Mixaiă ae deskonepi, 

mi afaînd Kz ransa sză este npesit, 155 mssspi stpan- 

niue nentpă sirăpanua ziegii sac; kă toate avuestea nă 

se _Kpedea sirăp,. de mi .epa înspedinpat RD NON5ABA 

sză esto rata a se-xeptii nentpă dinssa.  Srpiind «a 

Konstantinono. 4a sokpăa stă, îl Î5E5 FONOSKHEtE mpi 

media în kape se afaz, uri ăueteae ue-le fzp5-deaene 

ase azi Aseksandpă. Sokpsa ssă îi psnsnse îndem- 

nindsa, ra ss 575 Aa Konstantinonoa, mi îi Îsrsdăi KB 

a miioui aa uei mapi ai Ioppii otomane Fa sr do- 

pindeasts domnia npinpinată-3i. 

„_ Mixaiă asnăatind de sfslsipea sokpăai. ssă, Îsi 

aa Tonstantnonoa sa. Sb Skâne de spsese ue i ae 

- întindea Bpriimatmăa să, ui nătind a se înspedniui ka 

ss npiimeass domnia, sr dosîndeasts, înzesnipe de a 

pzsesna nefepiuipea uspii, uri de ami îmuaini dopin- 

peze saxe uese mapi. Dap făra «ză sse5 în inima asi 

Anensandpă rpizi mi mai mapi; nopovipea-43i “Mixaiă. 

de a ax6nye sa Konstantinonoa,. epa sfipmitsa domniei
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23 “ Azeusândpe, Tsprat do nekaz, i năni a nat 

nsne miinize ne dinsăa, nins uind se'afaa a Kpâiora, 

tpimise nsmat-de it dn dinsăa oameni de ai sti ra 

sa npinzz mi'sB4 întoapiz îndzpst: Snpe nenopo- 

uipe, Mixaiă ns se denzptase mă+t în apa tspueasur, 

mi asănrindea sasbawii în npinscp uli'a adisepr Aa 

Bsnzperuti. “ Aersandpă etponit de miînie î. înpin0- 

Bo(li Kz este sh cînzzlop 'mi'perea. ui dănt aucasla 

Îi apsnts În N5uItBpiC. Aiui n5 ustea spa pie: m5Als 

Bpeme întis, EBU so temea do făpia nonopăazi. Xot5- 

pind' na. s5'A “dmonpe înrpans, îi sroase afupz din ns 

uspie erat; iui'a dese 49 1051 de osîndz. O msani- 

me de ame tspioess se sipînsese ua sr Bazb avea 

npireaiute înfiopztoape, rînd tpessia s5 i se “tac tâ- 

ns. Biind ridea na sm ssripueasus nedeansa xo0t5- 

pits de Domnă, ks toat inima sa vea rpădz uri orii 

si uci sîngeporuri, ind înji apănt npisipea nsănpa 0- . 

sîndilă+si, se înrpozi de Slatzpa si “uca mrpeaus mi 

de azstzlspa 43i uca spasaliio ; ui ' dănt ve Birb do. 

Scam tt asesta este Mixaiă rspsia e. tpese sz'i tac 

"*Rari84, îA anşt5:5n Kălpemăp rpozaB, Simui: KB S45- 

Best nătepiae mi nenslînd-a se îmnpolisi snst simti- 

ment de rpoaz se îi stenînea, tpînti salips, mi f5- 

gind mîntpe msanimea ue epa adsnats îmapeisp, stpi- 

ra În r&pa mape, HD CA 5 îndpusneiute a (Dia RANSA 

asi Mixaiă. Si 

. Întimnaapea aueasla tinmopmspi: ne toni de osmle; | 

kă toale aueslea nopănua 45i Anessandps tpezsia ss se 

îmazineasv. Fiind ke ns so afaa nimini ape s5 îm- 

NAineasK5 SAG rîdei, soepii sonolip3 KG întimu-iapca 

* aueasla esle 50.semn wepesk ka SD Skailo * Mixaiă, ui 

us poia azi Domnezeă este ta sr ipniastza nel nefiind Bi--
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nozat saă Bpednir do nedeansa,-ie i sa xotzpit. Ds- 
vîndase us topit ia Anessandpă, în psrapz ua s'a epte. 9 

Bipsit de psruisniao Boepizop Azensandps îl dete ep- 
tapea, mi Mixaiă îmi npiimi iap dperztopia mi demni- 
tatea sa de mai nainte. Sopa ssă Bistiepsa loan în- - 

“Tpiizi Ea s5 se pestatopniicast nauea mi eparostea | 
întpe dinuuil,. „ 

Azexsandpă opls. no Mixaiă, dap din inima sa uea 
nismstapigs mi Bprimaus nentpă însăuipi.to Ye 455- 
dato. K5 kape cpa îmnodosits nepsoana asi, n5 nstea 

s5 ainseasks 5znseaiie, K5 Dixaiă opi mai. înrpabs saă 
mai - lipziă” o SP sspue din skasn. Ilauca dap întpe 
dinuii ma pinst măat, mi Aseksandpă- învenînd iap a% 
întindo spse ua s5'4 npinzs mi s5'4 Omoape, 1 Mixaiă 

iap so afau, în apimeirdie de ami niepde iama. Xo- 
i5pînd iap ss fsrz, Mansk5 ne dp5măi Konstantinono- - 
a543i, temîndsse ra ss nă kazs iap în miinize asi A- 
aexsandpă ; ui fsgi în Tpansiisania Aa: Sirismănd Ba-. 

topi, Npinpăă auei nspi snde zs6oBind ua kăplea. A5i 

ppeme de.dos szutsmiîni, aB5 npiiex de a se peno- 
menda wi.de a dosîndi dparostea wi fasopă al. Si-- 
 rismsnd + ksnosrind în Mixaiă sn om mape, îi dele.o 
skpisoape de pexomendauie rvipe Bizipsz Sinan, npin 

ape îi păra,s5 misaoveasr5,nentpă Mixaiă na ss do- 

pîndeaskz: sasnăa npinpinată+si ; Estpe aueasta îi mai 

dete mi aatz -skpisoape de peromendagie rstpe Edsapd 

Bapton, soaăi kpzesii Exisaseli din'Enraitepa aa lloapta 

otomanz, ka ni auesta din naptea sa Kă apedităa” sră 

vea mape ss snpixineasks no Mixaiă.: Si 

 Îmastepniuit K3 aveste pexomendaţii dap mat 

msat. K& - SNepanila, kE npiuina. ea dpeanis a nalpiel 

Sa1e ipessa S5: ispindeasts mii 55 SKAnC do tipansa A- 

? 

>
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aersandps , niek% a doa oapr: za Konstanlinonoa Es 
rind de a uepe dorinia wi de a prscsna natpiă sa 
nentp ssfepipizo aueae îndeasnrale săs tape a. pemst. 

Dsnz ue sosi ako.o imi înuenă a faue mimizpi uentpă 
auest sfipiuit, s'a întimnaaţ a wi din npinyinat ss zio 
nimte poepi nnpi, nemai ” natînd sălopi sisninipea uea 

KS sinrăp îi însspaza “snpe a tinsi::mapa nă feazpimi 
de tipanii, uepea:din naplea a toate ocmtea pyspii s5 

SO SKOaJl5 Aensandpă: din domnie, ui în a0K54 a5i Ss 

„upădz a azi Aaersandpă uri nenopouipize o 40 psoda. 
papa de aa Tspii, dn npiuins K5 năi-nsa nimit, saă' * 

50 nămeastks mi sz se înlspeasrs Mixaiă, ne tape papa. 
întpearz în: noftemte- uz o nimo de rzasspi. Îmnpe-— 
ăpapea aueasta a asta foapte msat întpira- azi ] Mi- 
Xxaiă, snpiinind :mmi dînd nstepe uepepii saze, snpe a do- 
sîndi sxasnăa. npininatăasi. Dans uepepea sa mia 
uzpit iui dur peromendagiiie ue asea, 'nimir nă'i mai 
tpeszia supe a axănye “Aa Sfipuuilăa dopipii sae, de sti 

Bani ră nape ss momeusis a5komia Bezipăasi wi a uo- 
dopiaite ncpsoane' înaate de sinrz. Ssatansa, :Kapo' pi- 

nea în miinise 40p soapta npinpinatsai, mi sape tp5= 

vea sn Benit mape wi sirăp din stimapea: npinuţiop. 
Afiîndsse îns. aa Konstantinonoi sorpăa sză Bistiepsa 
loan, ne apeditsa aestsia, 155 îmupămatede aa peur, 

Ospei mi Tspui ssme mapi de sani kă ferzdsia4s -de 
dosinzi rpene. Din sămeae avestea, dind Bezips.ni Si- 
nan 20000 raaseni, mi uezopaazte nepsoane înaate' a- 
semenea săme însemnstoape, îs dpsm mai s1050d' - 
uepepii saxe, ui ÎspD 2z5aBs se nămi mi se întrpi de 

npînu, a1 uzpii pomzueuti. 'Săntansa năi dete nsmal 

semneze domniei, .ui sape deosesipe de kzipe ani npinpi, - 
nentps “pexomendagiize uv axe adssese, îi dete dpent



  

uinste sn Emip-E5 spe o uii-Ba nitiul măţi, A5Kpă de 

mape vinsle aa Iloapta otomans în spemea aeasta, ui 

"200 'Tspui, snaxii, ivnivepi wi anii, Fa sp'ă întoBsp5= 9 

DIASAT UE dpsm mi" Spa adsr- RE. NOMIL mape Nin 

Aa ganitaa apininats-tăi, 

Sosipea. asi “Mixait în npinuinat mi szipea „asi ne 

suaăn a fost sn semn de sănspie osuiteasks. Tori 45 
zitopii” de a mape ninz a mix. apsta npin semne a- 
'deBzpale măapsmipea, ge 0 simyea Ks5 Sa nopovit mapa 
si docîndeasus:5n asifea de sivninitop... Mepiteae azi 
nentpă aueasts. demnitate, înaats „epa usnosaste de msat; 

„Mapa întpearb. ae nonostea “RS MAbuepe. - Dsns slapea 

vea: lpistz în ape se. afza papa.. toni amtenta de aa 

taenteae: asi O îndpentape,. tape ss mteapr nenopo- 

Mipine uii s3 asirăpeze WBpil. Ainiwtea mi săna nelpe- 

uepe, ne tape ae niepdsse. dei msat.  Nzdexdize aue- 
ste fpsmoase ac ?uii ac îea :asisitopii pvpii nepea ra 

0 nDI5KD, kind sonotea KE :Bpemea în- tape intps Mi- 
xaiă în stsninipe cste o Bpeme de for, o -Bpemo. .Rapo 
sazbemte. Răpasa wi 21 auessia kape se rindewmte nă— 
mai a întpenpinde uena: nentpă pineze o6mtese, o Bpe- 

me. ape înfepiuazs mii de niediui, spe a spopa de- 

msplape se sep miin1oave. mapi. Japa epa înrzprals 
ră datopii rgea€e mi îmnizals kă nenopovipi mapiș e- 
nepuia namionaaz epa amopuits E5 tolsa, Wii soapta 15- - 

răitopizop Wspii epa de a upede Es opindrita 10p NS 

esle aula de sita ssfepi. e... i 

„ Tapuil aueia, “de. aa uapi Asexsandps. 15ase  îrnpă= 
ms ssme mapi de pani*nă dosinzi rpeaze,' mi: ne Eapi 

ea îi adssese în npinuinat na sinrăpi sB'uli SKOaI5 pa- . 

nii din -map5, se. alia înkz tot asi. llizda auestopa-o 
5pmapr ui. aueia, ne rapi lipanăa' Azersandpă îi ads-
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sese nentps. naza sa,'na fvpr 'fpiks -sv ' noats .kinzi o 
Wap5, de kape nă abea niui 0 miaz. Ja aveinlia se mai. 
adzoraps ini ai Tspul, Rapi. î5p5 niui o ipeasz intpa= 
"p5 în npinuinat, npesmaîndsse în toate nzpuiie mi f5-— 
rînd asăilopiiop loate pezese nslinuioase. Toi a= 

veuilia se îndă.isepz de o apr ue epa în :gale 40p,. 

mi ksakind în niuioape dpentspise de neatipnapea ui 

de întpeyimea că, se amezasepz kă 15ksinpa în mai măate 

nspui ase ubpii, îmi zidipz Base ui întemeiaps uea- 

mii.  Dperstopii Wspii nă nătea ss ae. stea îmnpotiot 
aa nimir; administpapia nanionas se nzpeu a fi înue- 

tat nă tote: Tăpuii sionînea wi Avusitopii K5 apepea 
Di ă Bia tpessia s7 fie rata supe opi ape s45465 

a a0p. Astfea de nenopovipi, ue upewmtea din zi în-zi, 

se mai îmmăsuipr ui_axgm Kă întpapea 48 Mixaiă în 
 siuuinipea npinniuatăasf; aa ssfepipize uese peri se 
mai adorapt aatee noss. “Tăpuii. aveia, rapi de aa - 

lhonstanlinunoa' eeniscpr t5 dinssa supe 41 întoBspvuui 
mi a adăue-uă nomns în npinuinat, dens ae îi npii- 
mipz năpiinuoasa p5sn.zlipe nentpă osteneai.re op, 5pe 

mind nidei fpauizop 40p, ns Bp5p5 a se mai înteapso 
îndsprt ; i ss; ăsînt K5 BO Sm'i ancpe ani sta: N- 
zeast5 ui de avi înăinte, prmasep» în npinuinat, se 

statopniuip5 Ră ABksinua asi mi îmmăiuipb dăpepito 

u5pii. însemnindoui zbbonipea 10p întpiinsa ns aue— 
aeawuj mefsipt, mi tipanii, ue e fzuea uri ucisaaţii Tapui 
seniui mai nainte de dinuii. Înzadap” Mixaiă îmi în- 
ipessinid . toat nstepea - Bopsipci ua sti înkpedin= 
meze, K5 e. este sirsp desnpe dparostea wi rpedina 
sănămiiop Si mi K5 n'apă a se leme nimir despe. 
dinuii, asemehea .nisi de ueisaapi .Tapui auiiezaşi Ră 
a5kăinua în paps ; în zadap s'a siait ns feaspimi de ki



| 

  

* 
4 - 

nspi 1 denspla din npinpinaţ mi a mal suspa 'rpea= 
topice Assitopizop: semeyia 40p cpa săpdz aa raasăa 

45i; iăpipea de a mefăi mi de a nelpeue în desfpinzpi 
î5ps niur O Îp:n5, epa mai ustepniue de uit kăsinteae. 
ese dpente aao azi Mixaiă; sul ănde ustea s5 r= 

SeasK5 aat5 Maps, 5nde ss aiss dpent a faue toate pe- 
aede, butindă'mi :xok alit. de Akpăpiae omenenuti „it ui 

de yeae slinte? - 
În spemea' în kape papa întpears. epa în: anda 

Tăpuizop, rînd auemtia nă psnea uri :rs(ăia nămal a- 
Bepea mi sădoapea. NSpani0p, rînd n ' Bol&ma” nămal 

„Minstea negestezop wi a feteaop s0p, ui snspra uli vee 

sfinte axe zisepiuiop, simuimântapi.e de pesssnape se 
anpinse nîipstae în inima a3i Mixaiă; nsîngepine de 
osmte îi fzuea sr'4 doapr aa ssfict, s5 nepse mi ex 

aakpmi nentpă nenoposipizo pspii, mi inima sa wea 
«mape ap fi Bpzt sz onpeast» de o dals toate pzăta= 
tea ispucasiz. Ka sz smsirz pz5 din pzdsuinz, Bpă 
s5 nizleasit no rpeditopii. tspui, rapi zivea us mai aă 

pămzwips de datopii. mi kapi s55 K&aîntsa auesta se 
auiezaseps în japs, îndemunind mi ne detaaani Topul a 

“57 far asemenea. Iluslindsse apeditopii; ap. în tpessit 

s5 ase 0 paps ne kape aă :efzilo dcslaa, ap fi fost. 
“siximi s5 se întoapts îndzpst în papa lspucasaz. Iliida 
aueasla ap fi spmato mi ueiasaaui Tspui, nentps K'5 l . 
map fi ans nănînt de a mai prmiînea, “mi awa tă în. Sa 

„metăa dans nă de tot, ue năyin în napte s'ap fi sms-. 
pat mapa. Dap rînd oistiepia pspii cpa saieits nă to- 
134, wi,rînd azazitopii din npiuina“ măatesop dzidiă, ue 
aă namtit mai nainte ui din npisina  :xafpi.op 5popa 

epa. npads, stpbuiseps deszaipuuit, nă, mal. epa MÎzE.10K 
„de a rzsi sani în Mâp mi a se nasii peditopii. Ne=
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stind aatinus, TA K5 MIAIORSA nautigii de datopii s% se - 
pidiuo 'Tspuii din sninapea azusitopiop, . Mixaiă Învens: 

* 5 tonsa sză de sizninilop a,mirmopa ei nspin rpe= 
Vepie, vo anzsa papa, nzind oape-kapo Îpi5 aa afs- 

pie mi desfpînzpio uezc [5p5 mapuini ac Tăpriaop. 
Dap aueasta a fost o npruins de: întzpitape mai făpi- 
oas5 nentpă dinmii; 'Tepsii se înotuasepy a nă knoa- 
mte niui o nstepe kape s5 ac stea îmnpolios. Dsnz 

ue nipip3 no dlixois aa Iloapta olomant k5 fesăpimi 
de înninoBsitipi, dap mai K5 Seamt K5 n5 B:S5A0N4T=. 

teasuz=datopiie, nisi năi înrzdscute ka sinrăpi 8% "i 
ae skoay5 din apr, Ka sPui pzs6sne desnpe. dinssa, 

mai giemapr în avăntpsa prpil mi aspi Tspui, rapi a= - 
semenea a wi dinuiii so statopnisipr Ră ADădinpa ani, 
[lo aînrs avewtia adeso opi nenea uete de Tatapi wi. 
do Tspui, tape epna în pap, nelpeuea mai mssto sni 

aui, vepea de 4a npinţisi xpans, "Imbprtsminte, wi da- 
pă mi dsns ue stopuea papa tă .nemiostigipe, se în- 

* topuea iap îndzpst, Biind în onă4 dop aate uete ns0s, 

snpo a nă a5sa Bpeme de pessfaape npinutăasl wi WEpii. 
Brzind' Mixaiă, ED Fă mesepi-le Sac ve 40 a în-. 

„tpeszinnat nins avi, nă nămai ma fozosit nimik, ui a 
„mai îmmg.git ssepipito u5pii, ansk5 aat dpsm de sis 

nape ; ÎsE5 miîngepe aa Iloupts, apzlind nedpentatea ue 
so faso urpii din naptea Tăpuizop, mii stapea uca tpi— 
sis aa kape 0 adssepz aănyiie ci nerazspi, Bizipă.r 
ui uee-aaato dperztopii înaate de ainrs Satana, as= 
Răata alit naingepiae. asi Mixaiă rit uli axe Topuisop 
îmnpolisa- KBpopa se niînyea ea; dap aucasta ns o îr- 

gea dintp'aalz npiuinz, de rit ra s7 smăars dapăpi mi 

s5mo mapi de Bani atit do aa Mixaiă it mi de aa în- 
“npotibniuil szi. . „Astea nenoposipiao urpii se ndsora 

bă 

a:
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„tot mai maat, “dspepi.o rpemtea din zi în zi,- mi ns=—: 
demdea de mintăinus se nspea a fi nepit ns totsa. [ls- 
tea. uinena 'sz zis, KB. [loapta  Otomanr înkspaazz 

pzătatea, Ba s5 'imnonsieze papa pămincaskt K5 K0.10- 

nii: tspuemti, ne azzitopii pomni, ue epa suvsini de tot, 

s5'1 stpzinate întp'aate tizpui ae îmusprpici tspueiută, . 

mi în ast-fea de sin mapa pămineasuz ss înueleze de 
a mai fi stat de sine: | i _ 

"Dsns ue uepar Mixaii ns aueste miroane dsaui 

a mpa japa sa, mi dăuz we B5z K5 ns nOale isnpT— 

pi nimik, se tăpBăpz 5 dă, dap răpa:ă.i A8Ă nă SIBI. 

Nefepiuipea uzpil epa în Bipf, dap ea nă se desnzdva-— 

dai nimik, Îmupotiipiac deleps inimei sase mai msat 

fox, mi sslactsa ssă se înzan aa idei mapi. Învenînd 

-a aalpa Bpemea sa n5 B;emea tpenăls, îuli adsse a 

minte, ks Pomsnii noapts intinvpipea Beriiop Pomani, 

Rapo k5 mzpimea 40p 'aă însnzimintat mi a5 ssisrat 

aămea, mi 5 stpenenoyii 0p nămai din nedpentatea 

-Bpemi0p mi a întîmnazpi0p+ din npoasta 10p nonsti- 

tăpie mi din sazpiuisnea ripmsipci, a5 axăns 42 stapea 

avea tikaoast , în ape se als tpemăpînd de ruasăa 

Opi-KBp3i Tspr. Wepuetind mai denapte afaz, us Po- 

mint în 'Bpemea în kape aă fost nopovintă s7 se rip- 

msiaskz de npinui: Kă ssfiete mapi, aă wliăt R5 sînyeze 

40p si anepe dpentspiie napionasitepii, setpize ns-— 

pinteti ui sfinteae Bisepiuizop, aie natpiei 40p, Bi- 

-păind apmii stpeine nămepoase. Snpe întspipea ade- 

PBpăasi avestăia rzsi în istopia - Pomznizop mai mănte 

foi rixine de ast-fea de stprasuite isnpsai. mine de aa- - 

dz în toat aămea, npin kape Pomsnii a5 apzlat, KS 

mi ci sînt namie, mi 5 aă 0 natpie,.nentpă kâpe sînt 

„datopi a so eplfi. în Bpemiae ieao npimexdioase nenips  
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fiina ci, ape este mi a op. VWepuelînd mai. de. 
amspsntsi se întpedinus, 5 în Bpemea Ssaitanizop Ba-. 

iazet, Maxomet IL mi Soaeiman II, mapa - Pomineasas, 
Sa afiat în asemenea îmnpespzpl npimesdioase, napeii. 
ameninua, 5 sa fi înrigits de Tspui; dap fiind Po-. 

„miînii xipmăini de spame nitezo na ae asi Mipuea uca 

Bztpîn, Bad Ileneu mi Padsa de aa Afemayi, s se îm=. 
BDpbblapr. na nă 0 nslepo uepeasrs, înfpsntapz ap- 
miie ueae nămspoase asc 'Tăpuisop, mi npin lanto xde 
“meplnipi epoiuo issslip na sr fas no nstepea -slpei— 
nz .a pesnenla dpentspiie op, nenlpă ape ci cpa. 
xolspini a .mspi. În sfipmit docoâi. ro “Tspuii ne Bpe= 

mea a “eop Gipsitopi nstepniui anca neakspize ueac c— 

poiso ae 10p, epa însăfaui us aat dsx, mi întpenpin=; 

depiie 10p se inxopena us aate isnpzai nopouite, în 

Bpeme vo asm. se-dăse fnoapea îmnspzlici. lspuerli; 

RE Ssatanii îmspsuimind o ziauz moxemilz, mo-iBsip5 

„de aeasts sazsiţisne toaiz napia: tpueosur, kape apo. 

nămai tonsa, dap ns ui nstepea din rpemiic tperzteș. 
„ED mentpă aveasta popsesk : întpenpindepie 'Tspui0p. 

* 

“cs 

IS 
= 
DN. 

rapi ns iscătesa tot d'asna$îmnpotia aitop nătepi mapi; 
însfipurit uz fpiza de Tăpui, ape mai nainte înrpoziso 
Espoua nînz Ja mapea Ataantiiz, a ncpit de msat mi: 

KD n&mai naniie ucue. îvp» encpuie se tem de dinurii, 

Din xămaznipea auestop rindipi se anpinsz sim-. 
timenisa de natpiotism în inima asi Mixaiă, mi dexăa. 
vea mape a1 asi în îs S5 XOlSpastr, ED, fiind 15 
nă este axat mio de mintsinus, sa uca năwin de 

zmspape de nenopovipire avese nensmrpate, ue ne- 
npekăpmat sc rpsmsdesk assnpa pzpii Pominenuti din, 

= naptea. Tspuiaop,: Pominii s% ja apmeae în mins, 's% în- 
can pLsB0iă nentpă siorozenia '40p, mi S5 ns În- 

  

   
     

   
  

B;BLIOTECA- 
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ueteze mint: rînd,.saă soapta îl Ba a:xsla Fa SD jasz: 

pipzitopi din aănla ovweasta sfintz,. sa5 's5 se. npens-: 

deasns -ns totăa, înrponîndsse dinapesnz 5 szosozenia.. 

în -wensura Betpe0p mi a aatape.top natpici a0p. Îlpo-.. 

ientsa auesta mape imi îndpssnew, ue. mia fopms Hli- 

xaii în ransi sză, de mi se nspea KT csle sănăs da" 

rpestzgi mapi; dap. înfiinpapea asi nă se podea a fi 

ss nenstinus.  Mixaiă . mlia, uz nămai Pominii sri din: 

papa Pomincasiz n5 B0p nătea Minea măalz Bpeme tn. 

ps5oi5 d: snzdzudsit . 5 mapea - Îmnrpopie tspucacr5; 

“wi ii :noate ss -uepse sînge msat, spa isnpsai seu. 

ră fo.os îunedepat nenlpă dinmii. wi nalpia 40p; de 

aueea npoientsa s7ă imi'a întemea ne znipea a mai mă 

top uspi upeintine. ape vemea S55 ASTEA - lsprest, să—: 

fepind aveaeami nenopouipi,. aa: tape cpa s5n5s5 nui 

“papa Pomineastr ; mi. npedea, 3 dona nagiiic npeur— 

tine dinip'âueae psp s5nsso saă Basa4e Iopuii Oto--. 

marie, se Bop îngeaeye îmnpesns Ii sc: nop pidira de . 

o:dats de mai măate: spui nentps aveai sfipiuil a. 

sosozenici, xolvpipea 40p uea desndzxdzits ae pa. 

da:nătepi mi mizzoano de a pinea pbs6oiăa, nint Kind: 

Bop fi noposite ua ss skane nenips tot dasna de des=. 

NOlismăa tpiresk, | | 

În npemea în ape Mixaiă se afaa Fă lotsa. aD=: 

sopsit de npoicalsa sză, de mimioaueae ueae neanspat: 

tpensinuoase nenlpă înfi'nmapea 45ă, mi de spemea rînd: 

apitpessi sm'u fans Kănosist ui SL'4 năe în A5kpape, 

afa5,; &T mi aaui npinui pemlini din peuinzlotea' prppit! 

Pomînemli xpunesi, asemenea ka ii 'dinsăa, răyete - 
E a) natpiotie nenipă SH05ozenia pspizop -10p. 

Ilana de 1a Poma, E5 usuetă de-a "dosindi infrs=:" 

inţD în n upiie petutine; ape .se alaa s55 mspisdiryia -* 3  



op 
Alatpiapxiop 'din Konstantinonoa, îns do rînd aă: in= 
tpat Tspuii în Espona. mi npin ronpindepize 40p uese: 
nesrpioaso aă însuzimîntat a5mea, a Îvrst s5. prsăne: 

mcînuetat raasia sză aa perie îmnspanii0p, Kpaiz0p 
ui asc austop upinui peilini. Eaă îi îndemna nckon- 

tenit, pa st'mi sneasrs nslepiae îmnpolisa auestop în= 
snrimîntitopi de ame wi uonpinzstopi de sp, mi s5 
A5tpezo. îmnpesnt snpe ai roni din: Espona, înrpedin-. 

aîndsi, uz Espona niui o dats ns Ba. nstea fi ainimtit5 
ninz rind avemli fii ai Suilici mi spmztopi ai Ilpoo-— 
pokă.si -Maxomet, 6op anea îmnspzuie întemeiat. în- 
ipaueasir .naple de a5me. Taassa uea npononedsilop 

ui nălepni a Ilanri opi. tz nă S'a .asasatat de toni, 
Opi:nb ns S'a 'nstst fopma 0 aaianyur .nstepnius de mai! 

msaui sizuinitopi, din npiuina disnstes0p peninioase saă 
“aate întepesspi naptiusaape sat oGmteuiti axe. tăpui2op'- 

„siuninitoapo.” Tspuii, neslindăze nimik îmnpotiez,-5p=: 
anap5 .K5. stalopniuie sistema: a0p de ronpindepi; dap: 
Ilana niui o: dals n'a înuelat. a îndemna ne stsnînitopi. 

“ma: Sruli înlpezăinueze nstepi10 40p îmnpolina. ave1op. 

aprimaui ai Kpeuutinstopi, de mi Îsp5 „Bpe snă mape, 

| pessalată, : 

În Bpemea aueasta, întpe Psdoat Îmuspatsă Jlep= 
manici mi peyeac &nrapici se &pma: îns pzs5oie tă 
"Tpuil nentps &nrapia,- sape nuca mai mape napte epa.. 

în. strninipea -a0p. Apmeae asi Pădoaf fiind nopouite . 
za-s5 dubîndeasts oape ape sipsinye assnpa Tăpui0p, | 
Kaiment VIII, Ilana de sa Poma, 'dsns .simlimenteac. 
sase de a astpa tot Wasnn snpe f010s54 spemtinstepii,. 
tpimise ne Apxidiaons+ Iopneaie de Nona aa- Siris= 
:mănd Batopi npinusa Tpansiinanici, aa Aapon npinnăx; 
Boadaniei mi aa Păi, a SP îndemne, a „se pidira:.
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îmnpolisa Tăpuizop:, TpansizBania înks . din zise1c a3ă - 

. Yoan Zanoaia Kszsse să sszepenitalea Ilopuii Otomane,; 

naslindăl sn tpinst ii fiind sănăsz aa toate ranpiniiio: 

ei. : Sirismsnd Batopi, npinusa ci de akm, nenătind a. 

mai ssfepi npetenpiise ueze nemzpyinite ae Sstani- 

20p wi semepia uea ânsszloape a zezipiiop, înks mai 

- din aint6 fzksse upoicnt, na mi Mixaiă, de.a-a5a ap-: 

_mMe4c în mîns a ss suslspe sărăa tăpuesi dassnpa 

uspii mi-a matpici saze, Se“ întemeca atim-mi mai 

măat în xotspipea sa, npin îndemnzpi.ic Ilanci,. ape 

îi ferBdsi KD Ba miuika mai măi npinnă upewtini snpo 

a întpa în, âaianus îmnpotisa Tspuiop. Do mi Tpan= 

_siaBania“ aBea 'tpantalspi înueiate us Iloapta, de mi-uca, 

“mai mape napte-a senatopiiop din 'Tpansiuania. se- 
_ îmnpotisea' rîndipiaop - asi, Sirismsnd Balopi :se: 4ers: 

ră 5p5mint nekzasat 55, Opi ape îi pa fi soapta, ca, 

este xotspit a pezeza. Neodixnindăse nsmai ne însi-.” 
ispize mi îsrzâseairo Ilanei, tpimise soii Aa-Psdoaf | 
Îmnspatsa Ileprianiei mi peuene Snrapici, fsnîndsi nă-. 

noskst5 Xolzpîpea sa. Psdoaf, dens ue îi +v5d5 R5e— 
teo axeze natpiotiuo imi fonositoape “nentps rpemtins- 

tale, în înrpedinut, 5 cI din naptea sa n nămai ns: 
pa nperspma p5s50i5i învenst să, Tăpuii, ui din. toato 
nstepiae sare Ba axa întpenpindepea rpenmlinzizuii 
“îmnpotia 40p, dind mi apme mi ani auezop npinni, 
rapi Bop inlpa' în sonielatea aueea. 

Dsnz înrpedinwspiie auestea,. ue -ae npiimi de. sa; 

Îmnspalsa epmanici, Sirismsnd Batopi auese doi oa=— 

meni kpedinuomi, ne Ilanrpatie Ilenei mi Iltefan lo— 
zisa, mi îi tpimise aa Mixaiă npinps.: pzpii Pomînennti,-. 

_mi-aa Aapon npinysă Moadasici, na sp-4e desxonepe: 

xotzpipea sa, i sz'i îndemne mi ne dinmii a _peneaa; 
. 

v  
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“îmnpotica Tapuisop, sprimamisop de 'oswte ai nsme= 
„adi Bpemtinesr, fosindsze rănostst, ns 1ui Îmnspatea 
-Psdoaf este în adianua aucasta, mi kD atit ca-nit. mi 

“Îmnepatăa sînt rata ai amstopa aa întpenpindepea a= * 
“ueasta mape. Afapr do mapa Pomîneasrz,. Moadasia 
„mi TpansisBania, mai epa ui ale nagii, ape nstca s% 

_-peneaeze wii. SGmi. sneasir nătepize a0p K5 a10 aia- 
Misop.  Sirismănd Batopi, ra sz n asc ss ipeanr Bpe 

9 îmnpemspape foaositoape nentps sfipmilsa avea no— 
„Di de a ssna rpemitinzlatea de ss6 mîna 'Tspui.op, 
-tpimise ne Teoprie [lasati za Sîpri mi aa Dsairapi, 
ndemniîndsi, ra mi ci sz Boicasi a KOnIăpa Aa a= 
2Caslr întpenpindepe inlepesstoape  nentpă toatr Epe= 

untinztatea, mi de aa ape atipns mi niap mintsinura 

a0p.  Siprii mi Bsarapii cpa uei din iiă rpemlini, xape 
d5ns întpapea wi statopnivipea Tspuiop în Espona, 
IDZESEPD S55, îtSTBA "20p. ea rpeă. Ilponsnepea -45i 
Sirismsnd Balopi o npiimips Fă vea-mai mape rstspie; 
„a o npoopouic pceslitoape de duca siosozenic, dăns 
„Rapo. săsnina de mai măile peanăpi.: Din ue înpe- 
-4esep5, K5 în sopietatea aueasta sînt mai. msai npinui 
pemlini, nperăm ii. npinuăa nspii Pominewti mi a4 

„Moadaniei, înucnsps mai ne 5pmre pTsBoisi îmnpoliza 

“-Tăpuizop E vea mai noponile isnpzri de sipăinue ; 

dap nesnipea, ape npsnzdemte ui nenopovento îmnr= 
pui mi napii , ssrind dixonie întpo zneteniise 10p. 

aucasta îi adăse mai ne 5pmz ne topi aa neipe, Brts— 

„mîndăze nă nămai intepesspie 40p, ui mi ao - axiei- 

dop ui nsrssind toate apoutinvlatea. 

„o Mixai$, afaindă desa Sirismănd Batopi; 5 esto 

- Xolspit mi” e4 a pescia îmnpolina Iopyii, mi 55 mai 

msapi npinpi Epewtini se ănesk sa aucasla snpe a SE5-
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-ua de s5s “oră: ea anrsstop 24 “Tăpui10p;-: n5 maţ 
Vind aSk5NS poicrtă să, ui dozindi Kspaz :do az - 
faue nsnosrst mi aatopa. “ Riemînd ne poepii .ssi întp'— 
asnsnsă,. 40 desrpise stapea uea :nessfepils întps tape 
se afaz papa; ae înmips sistema, ue ispuil:aă ăpmato: 
“ră slatopniuie, sarind toale dpenlspiae uspii, în uit nt— 

“mai dsnz -năme: noale a'so zise KT ape administpauie 
nagiona+s; ae adssc aminte de Bpemiao mai din .ainte, 

 sînd, Bpînd Tspuii a npefave mapa în namaain tspuese, 
se piditaps 'Pominii 5 apmeac, mi să sînyeze îmi a— 
"mrpaps dpentspize napionaxilzuii mi axe natpiei a0p; 

ae aprl5,-K5 nentp a se: mînlsi saă ase 5wspa de na— 

mpigii0 Iopuii mi de prstalea -(ăpueasis, nă esto aat: 
miz10n de rit ss iea iap apmeare în mins, miss se 
PBS50EaSKE, nîns sînd saă Bop -docîndi nealipnapea W5— . 

„pii, saă so Bop npsusdi nă tols. ș în sfipruilă î înpe— 

dinus, r5 Bpemea aueasta este vea mai întormils  nen— 

tps dosîndipea siocozonici, fiind ks mai mzato nstepi 
din mai male w5pi' sînt xotspile a se pidina de o da— 

15 îmnpotiva Bpsimamizop Kperutinstryii.  isainteaze 

avestea, ns kape Mixaiă tsna îmnpotiga  anssspii. tsp— 
ucuiti, tonăa 5, sape ze înfepima mi în sfipmit xot5= 
pipea sa wea nileazz, eaestpizaps ne nocpii adsnaui 
toni se nstpsnsepz de nimte simtimento înaxte, . îmi 
“pănostp5 dpentspize ue:at de ami mîntsi natpia, ui 
datopiiae: uexe sfinte de a se epifi mentps dinsa, 
„mi togi 5 ăn raas stpirapz: «s5 iea apmeae în minz, 
seri S5 nă 16 nic 05, nins ns Bop dosindi mintăinga 
apspii mi ne a A0p înssuli, Saă ss se Kotpsneasas. H&. 

atotsa mspind dinnpesnz &5 săobozenia nentpă Kapo: 
„astaă meptlit.» : : Xotspipea aueasta nosis mi Bpedninz.- 
do 0 nagie, ue pvemte a fi s1o5odz, se neuetasi :nă 355:  
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“=xăprmint:: sfint mi - nenpanat, . Noantea aueea, în xape 

:5o srnipuiaueast5 . xotspipe. mape, a prmas.a Îi uea 
-mai 'însemna!s wi mai. Bpednixs de pinepea de.minte 
“a Pominiopă. '. Minzlsa avea, în pape din rspi.1o tati 

P0p :p5s5n5 zivepea. «oicspem». a fost ănăi din vele 
:mai Îpsmoase, ue not Pominii ss nămepe în Biapa n0- 

“aitinz a 40p. Nivi o dalz soepil, mspil n'aă aptat sni— 
“pe de simtimente mai - înaate, mii nisi o dal n'aă . dat 

“asmii nă Rin mai stpzazuit s înpoearz, K5 sînt nauie 

-mi ns a5. matpie.. Fiewte ape din -tpinmii, rape a! 
„asat naptea aa xolspipea aueasta mape, se Kpedea în- - 

“sălacţit ună. o nstepe no5t ui se sonotea stpsmstat în - 

epoă nesipsit; ne :fpsnlea ficui-Espăia epa zsrpraits 
sepiozitatea . xotspipei auexii mapi, mi din: rspie ist 

pop n5 sc aszea aat nsnînt do uit să. mspin nentps 

-nalpie ui 1eue.» 

Ipedinua mi dparostea, ve “soepit din naptea.. na= 
piei apstaps a5i- Mixaiă rs npize:ă.a. auesta; simlimen= 
teze veze -norie mi xolzpipea 10p uea epoitis, e 10 
adzsepz “ne aalaps natpici, îsnsp5 msapămipea Isi uea 

mai deszaîpuit: - aneasta dopea ex din tot. ssfzetăs, „uni 
- ayeasta nămai:nălea sz'i odixneasks inima I5ă vea ma- 

pe. - Înnpedinuat desnpe dsxsi de saosozenie ue în- 

“Ssfzenea. ne napia sa, sokoti ss n5 niapz5 nivi sn mi- 
nst din ppemea aucea, we ise nzpea uea mai SKEMOD 

-snpe a 'nsne în asapape npoienisi de mintsipea. pi 

„ui a natpieă sac, nentps rape.toate konr-izssia. În- 
:Tpa55 dens” xolspipea, ue a fot înnpesns R5 BOepil 

“szi, tpimise nsmai de kit-în Tpansianania ne K-isueppa 
“ Padsa Bszesas, ka ss înkpedinpeze ne Sirismsnd Ba- 

“topi” desnpe simtimenteze, de ape este .nsipsnss în-= 
-îpears. mapa Pomineasis ; S5 BOpBeasis maine Aapr 

*
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“asănpa npoentăazi do pidisape îmnpolisa Tăpuiiop, uri 
“tot de o datz ss nponze a .se adăna sn: konrpes aa 
“ăn 40R xotzpit, ănde întpe npinuii rperulini sai nzeni-— 
“motenpii 10p, sr se înce o erzlăpr sfintz, KE Bop 

„Pominea rpedinuiouri axianuoi, kb BOp întpessinya toa- 

“te: miz:aoaveze, ve ae pop fi npin nstinur, ui K5 n5 
“Bop nsno apmeie iR0S, Nîns n5 BOp pIs55na rpemtin's= 
tatea. : 5 toate KT Sirismsnd Batopi -tpimisese. mai 
“din ainte sosi aa Aapon npinusi “Moadazici, ra ss 
îndemne a se pidia' îmnpoliza Tspiiiaop, wi us toate 
“RD npiimise de a dinssa înxpedinmapea uea mat sirs= 
“Dr, RS slapea anea titzI0as55 axa mape Tăpuii aă ades 
“Moadasia, ui ne Kape B0p 'S5 O.mai ÎNDSNpeasts K5 
“Bpemr, dara nă Ac Ba sla nimini îmnpotiez, î. xolspa- 

“te wi ne dinsăa a asa apmeze în mins; dap Mixaiă 
soroti de nsziingr a tpimite mi din naptea sa ne Sto4— 

“niksa Sipoe Bszestsa, ka sa îndemne a se pinea de 
“xotsipea ue a îskst, wi Sz'i apale tpessinqa  nentpă 

“adănagea &nzi konrpes. 
Opi uît de ne tain sai ăpmat sosiite avestea în— 

“tpe npingii peuitini,. mi “opi uit de ne. săct asnsns:s"2ă -- 
“îsrst Bopripea întpe dinurii, s'a rzsit Binzztopi, rapi, 
“dsnz ue afzaps npoientăa, î1 fskspr tănosist Bezips— 
“asi Sinan, ape ne auca Bpeme se afa: ns esnedigia - 
- de psseoiă în '&nrapia, înrpedinuindsaă, u3 Mixaiă tpan= 

"teazz k5 npingii rpewlini snpe'a se pidira îmnpesns. 

"a s5 sislspe :usrăi Otoman. - Ns [5 nă rpeă asi Sinan 

"a pede, ED învenzlop a: asestsi upoient este Mixaiă 
“de aveea: npintp” sn tpimisă îi fsk5 R5NOSE5!, K3 de nă 
“se pa astimuzpa mi de ns se pa a5sa de npoicrtăa ss, 

? dsns isnpstipea K5 nave a 'psseoisizi din Bnrapia, na 
“B6ni în papa Pomîneaskt, sa tepe toate, supa de
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„moalipnape ue o mai. -apea, „uri o na npefaue înlp'snă 
namaaîn ispuest, - Bopceze aueste - fgimeprloape aae 

- -Bezipăasi Sinan, n5 însntimîntaps nimit inima asi Mi- 

„Xaiă, asemenea nă'i sitpi năpamă1 nivi Bestea auoa îpi- 
"515, ue, 0 npiimi tot am ne atsnui din &urapia, ss ap— 

„mese a5i Pădoal aă înnenst a fi nenoposite în prsro- 

„isa .R5 Tăpuii- mii BL uetalea Taspină, pape sc sonolea 
„de neie a. Snrapici wi de noapte tsipe Biena uii Ilep= 

moniea,: snde' Bpea sr nvipsnzt Ssalanii din Ronslan- 
tinonoa, a &bzst în miinize asi Sinan. Fonind nă, slu- 

opniuioe npoiontăa sră ui înpedingapea sa, ue a dat 
asi” Sirismănd mi asi Aapon. rpsnea, 5 nepzodape” a 
„milă sodiiop ui adsnapea onrpessasi. | 

În sfipinil, dsns alilea popse srimsale, Beni 5n 

“naeninotent din 'Tpansispania din naptea asi Sirismsnd, 

mi aatăi din Moadania din naplea azi Aapon, -snpe..a 

:Minea konrpessa în Bsspenti. Întpe mieninotenyii a 

“aemtia mi întpe Iixaiă, se înkeie aa 5. Noemopio 15914 
-0 adianu5 fopma.5, ue tomeie statopniue, în intepessa 
“Rpemlinzizyii mi a siosozeniei nayii.l0p, Fape .uemea 

-S56 îsără. Otoman. : [lpin anianga aueasta, nentpă sa= 
„pe ile Ipexe I'spuiie epa îussfate. de simlimente. no- 

“zie, se Jerapu vile tpei: npinii a asa apmeae în mi- 
“05, a Se sula ună. 5spoehie imi trpie îmnpolisa, Tspui- 
--a0p. a fi rpedinuiomi -ănsa aalăea nînz în sfipuit, a.se. 
saasla, 5n5a ne. aalăa 5 mimaoauele nspiivioase mi ka= 
“pede pa.sla npin uălinur mia Bpemea rind na .4e= 
„pe: tpesăinua, mi a nă învela mă prsuoiălă wo pop 
desnide, nins ind ns nop [i nopouiţă HA -S5 pnsusne 

| Urpie A0p 'uexe .insat nekzile, mi! riîns ind "nui 

„Bop; dosîndi ncatipnapea. de toats infszinga "Topueasiize 
zâneasts, snipe de. Kăyele, uri do xolspipi . de a A5Epa 

| 4
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“îmnpesnz nentpă- sn ' sfipwit “sfint, so ncuctazi 55. i5= 
-puminte de: ile tpeae nzpuiie. ă 

Asianpa uca 'dopilr se înreie, pidiapea s se: xots= 
pi; dap înuenstăa ei -tpeszia sz se însemneze npintp'o- 

“fonts, kape ss. dogedeasiz, ns este psntz toatz.. întai— 
“napea de ssnsnepe ztpe Iloapta Otomans, aa tape a— 

„ SRBNSese IIpingiualee xpeuilino. - Aucasta tpepsia - s% 

"se ssoîpueasit î5p5 z5tasz, fiind uk Bpemca'epa sksm=— 
n5 "ui ns sstepea niui o: întipziepe. .Dsns o riBzsipe 
întpo 'neninotenui se xotspi, ka în apa Pomîncusrz- 

“ui în Mouadazia sz. se fopmeze sn romnaot, mi întpo 
zi aa 13 Nocmapie: ss se omoape toui Tspuii din .Bs— 
răpemti mi din lami; mi în asife de infanta aucasta 

-sîngepoas5, ne nape 0 descinozea săfepipize . Ilpin— 

-minateaop mi ispipea de prsesnape nenlpă nenopovi- 
„pize yo ac-a5 npiuinsit Tăpuii, ss lie semnsa de pidi— 
“zape, dsnz “tape s5. spmeze, Ilpinuii :dsns sm îi Ba 
înssua Bpemea mi îmnpezăpspize.  -; -. a 

Întopxînds-so- îndzpst. n.eninotentsaă Tpansina-— 
ici, pass Îaxs ksnosrste asi Sirismsadl xotzpipie: 
asiangii mi sz'4 însite a tpimite amstopsat firsdait a— 
mîndspop Ilpinniop, Sirismănd se rposi a: tpimilo asi. 

-„Mixaiă doi Ienepazi &nrspi: ne Mixaiă Xopeat mi ne- 
dltefan Bexeu ns 2000 oameni... Dap Mixaiă nînz a, 

- 25 sosi: axotopăaă anesta askpa snpe a înfiinţa Kom-. 

N10t54 ave sînuepos, asînd toate mzsspiie rssiinuioase. 
“nentpă aucasta. - Netemepea mi ncînrpiizipea Tspuizop 
din Bsnspenuti ini din -tot [lpinninatăa epa atit de ma- 
pe, în kit Mixaiă nasti a faue toat nperztipea fsp'a 
simi saă fspa 5însi ve-Ba spe sn Tspr, Afiind-se 
toni Tspuii în „dopmilapea | ayeasta adina, Mixaiă ns 

„- se sfii nimină 'a Fiema 4a Rasa Bistiepăasi Dan, atit 
ne rpeditopil-szi deaa Ionstantinonoa. ui Adpianono.;
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:RiV mi no" aa Tepui IDTZ5tOpĂ 'R5 'Avzinua În opaur, 

saă 'dsnz întimniape Benini atnui dsne afaps.. [le wet: 
„intiiă îi niemz. kă .nspint ga s5 ac uizteastr datopiiae, 
me:anca a' za de sa dinssaă; ne ueia-aaapi 's56 deose— 

„Bile 'r&ointe.  Dsns uo penipo. Tspuii aa zonsa nsmit 
mi se stpînseps s5mz mape, .Mixaiă. fzp'a moi niepde 

-Bpeme, pidins în nsmeae Domnsasi steară4 szoozenici 
"nentpă desporipea urpii de sse. msrăa Otoman, mi nen- 
tp5 minlsinua- uexop 'sfinte axe ei ; nopsnui a, de' na- 
ipă nrpui ss se dea fonă nspnii mi kasii snde epa 
Tspuii adsnayi; ss se s1050a25 nexontenită as5npa 40p 
tsnspiie, nă nape.a înrpizit sr so îmnpesoape Kăptea 
ui asa ;: iap eu în fpantea.: Boepi-10p. înapmani uri :a 

-  Soddagiaop, înrspuizindsi ă rspa mi îmusponlîndăii n 
fanta, sc apsnus assnpa aucasop Tspui însnsimîntapi de 
piapztaia forsasi, de nănsităa mi năstiipie tBnăpi10p ui 
de raasăa uea slpirslop de psspănape -a1 .nNOnărăâzi. - | 
„Moueazpia a fost rpozanz.. Foksa, isnăpize, Îmara— 
m5uICa.4a, - dap mai 'uă scamz sapia asi Dixaiă, a poe= 
“pizo0p “mi a soadagi.10p szi, a5 fuast.omop mape; 2000 
Tspui se;omopips ; Mixaii nicpds nsyintei dintp'ai. szi; 
Stoanină. Stpoe .Bszestsa se. psni aa mîna stinrs. 
„" “Ră npizemăa avesta înssfas :Mixaiă în Pominii szi 
Simliments de siosozenie, mi îi însrus k5m pene 'sz 
noapte apmo nentpă anzpapea ii mintsinua natpici 40p. 
Boepii, spmstopi niadei -uei stpsazuito a npinugasi. 10p 
învinsepz ssiiae mi npiri fante epoide se apstapz sped- 
niui de natpia 20p; uei-aaayi. soda Pomîni Înk5pa- 
zsagi de Ilpinusi z0p mi de socpi, se întpersp ami 
“apsta giteiia în oki mal mapi.top a0p : dap nalpia nă 
epa Ksp5ulals toals de psimami, de uit nsmai opa- 
54 Bssăpetuli, .. Omopăa ' de Tspui ue se :îzkă avi -a 

.



“fost .nămal“ ăi înuenst mi n :semn. Ra ST se pidige loa- 
“AL papa. Taassa asi Mixaiă posăns nîns sa mâpuini= 
„Ade ueac mai -denzplale axe NSpii, mi topi k5 Mir E5 
“mape se piditapr ra sr o p5s55ne nentpă aăngiae că 
“dăpepi, ve aă-a ssfepit. Mpueaspia aueasta, în a5nrăa 
"ani aatsa papii, a fost mi.mal rpozasv 'de uit uca din 
i : Băpsapea de sînge ma înuetat, nîns rînd 
-na mol -prmas nisi an niuiop de Tape: ne  nvmîntăa 
-Jpinuinatăasi ; nsnintei nsmai a5 nsisiă fi nopovipă 55 
"saune de miinizo veac fspioase aae Pomininop îmaiep- 
"ănaui, mi a:tsnrind aa Dsuspe, st tpeans din=no40' 
“Ra st'mi mîntăiases iama.  Kaseae, asepea nemiunnr= 
„toape mi: miuzloape asc Tspui.op, se mefsips de tps- 
«mede: A5i Mixaiă wi ac asi Sirismsnd Batopi, tape a2 
“M55ap5 SD SOseasks în Bpemea, în ape se omopa sai 
:se ronea Tspsii din Ilpinninat.  Aveste npzzi aă fost 
.U: "desnsrcipe ncînsemnrloape de prnipise mi :xefsipi— 
Je, npin-râpo Tspuii fosepr. mai nainte s5 jine toals. 
-ssliapea din paps. 
; * Auesla e însensiăa pidinopii do: atăm a opii Po= 
>miînenuti: sape! ami dosîndi ncatipnapea ; aveasla e 'n5=. - 
nepea în -akpape a npoientă.zi, ue de matii ronsese 

“Mixaiă în ansa ssă ; -avesta e podea ex d'intiiă aa 
-aJianuii. apemline, dsnz. kape se awtlenta aaleae niai 
îmeimusrate, mi kape ma înmeazat nvdexdea oswtea- 
“SD... Noponă1 se nedea a înlonspouli apmeze Pomi- 
nemti; mi de aveca nimint ns:se îndoia desnpe isnps- 

"„nide weae mai noponite. Adoasla ama “ipebăia S% Lie: 
-nentpă ES npin -pidisapea -auca sîngepoass se pănse 
oatz înniinapea popii Pominewti ss Iloapla' Olomanz; 

"în anus npictemsrăasi se întemeie o Bprămuie ne, 
Amnsatz, mînia 'Tgpuizop : epa neasemsnals - wi . nă  
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se mai nătea îmsxiizi; aura dap papa Pomiricasks ns=. „ii 
mai ră apme. noponoase. tpersia sz so anepe, ui. n5=: 
mai npin enepyia sa nătea, sz'uri „asirspeze sn „aiitop. 
moi căn, no ape îz dopea tout Pominii.  Nzdeadea în. 
Dsmnezeă, ssfactsaă vez mape ai asi Mixait, LDpB5=. 
via Pominiaop mi upedingga axiaui.op, epa 0 nezzusipo-: 
Sir5p5, 5 întpenpindepea aucasta se-pa Înxopăna. K5 uo.- 
mai fepiuit sfipwit în ontpa îmnspzyii: uci . nstepniuo: 
a Tspiiop. .. e pi 

Mapa se rspzuise anăm de Tapui, mi dsuz pidi=- 
apa. rpeătzuii uci anssrtoape a 10p;. învenă a prsă=: 

» îna 5n acpă do sosozenie dopit de măats. ppeme ; dap: 
apmeae Pominizop ns lpetăia ss so.mzpyincasns .aui ;; 
detsuise dsne mass slinr ax Dsnzpii epa neatinse, ui: 
în miinine Tăpuizop. Mixaiă mtiind a se foxosi de vez: 
dintiiă nopor a .apmezop -saze;'1ui xănostînd, K5 ni 

„ Păinua uea mai sipzasuits este a mii s5 se fooscasns; 
de sipăinus, nopni înrpass k5 Lpsncae sax0 mi ni Tpan=: 
si.Banenii asănpa Jlizpyisasi. Îzosaipea assnpa auestsi 0—- 
pantă a fost atit do iste, în uit, fzp'a înlîmuina spe oîmnpo—. 
tizipe, în ronpinso nărmai de uit. Dans ue Mixaiă tpe=. . 
KE npin askăyilăaă sasiei tot ve. îi crui înainte, wi dănz. 

“46 ixelsi opi ue nslă rasi înipinsăaă, îi dete fonă, Ilra=: 
"n5ă 45 epa ta ss ronpinzr ui: uelatea, în uape so a- 

Îna. rapnizons Tăpueasts mi în ap. strnăse nă fsra- 
Buzitopii din -opau; dap fiindă. n. aveasta epa. întspi-. 
15 5ino. mi nă se nslea.5a înrpacz, fvp'a o pinea mai: 
măats ppeme înrsnyispate, ui fiind 5 Bpemea epniă: 
epa iste mi nsi da niui o însesnipe. snpe a o. konpin- 
de, 1555 înkănpispapea nenips aats Bpeme mai. înton= 
mits ui se întoapse aa Psrspemli ka sz cpneze. 
» Bestea - desnpe ” pidikapea azi Mixaiă, îmupotina;
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“ Tlopyii se fsuă nsnosksis În - rpacz în. toatz apa: lsp=" 

- 0asKD;; OMOpSI : atitop “Tăpui din-pnpa.: Pomiucaskz 0 
adenepi, mi srenapea neste Dsnspe a ase-opa ne Kapi: 

măi a nstt axsnye sasia'a5i Mixaiă, o îmnpruitic . în: 
ioate nspuiie.  Iloapla sonoli de năpiinyt a Ja mr. 

-sspl nentpă avensta; i nînz a nă epaa npin prsioiă par 

ST adăxz da asrăilape mapa Pomiîneask5, întpebsinii5. 

aat miron piicăn, ta ss nse mina ne Mixaiă; întens= 

topsu lslspop nenopovipiiop nentpă Tapui. 

"„Acia:! se înlopsese  Mixaiă de aa 'întănpispapea 

“jetzyii- Jispuiă.isi, abia îmi autezase tpăticae în. Aarsp' 

anpoane de Bskspenuli întp'o nozinie .foaple nins; se-: 

nomeni fspr' peste, 7 nino în apa Pomineasrs sn Ka=: 

disesrep, Emip: din neamsi npopotăazi. Maxomet, “a: 

doa nepsoans, 'dsnz Msfli, să 2000 „spui din uca mai: 

rsn» ouitipo Tspieastt mi-uă Snaxii, Anesla: se f5— 

opniui ra km: Pap muti nimir desape pidizapea: azi: 

“Alixaiă îmnpolisa llopyii, sa sm n'ap fi îngezes:nimiR. 

desnpe weac-ue a szaipmit e. nins Aa “ppemea-anea=i 

sla. . Intpz în apa Pomineasts * ainimtit ui fsp'a. faue: 

ea mai mi pă aziăitopizop ; ne 5nde tpenea ca: nă: 

se simpiea niimin, mi ziuea, K3 Bine în sapa Pomineasez 

Ra ST Cpneze.  : - 

Ka toat intpâpea uea. naunirs mi f5p5 sromot de: 

apme a Emipsasi, nonssi se snepie, îsrinds'mi fe-:. 

a5pimi de npepi.lpiste, ne sape, nsmai -mîna Wea Bi-.. 

icazr a asi Mixaiă stea s5 ae îmiipsulic, Mixaiă: 

din: uo îngexese desnpe Benipea aucslăi Emips :sokoti: - 

s% nă întpenpinzs nimin de o nam. dats: îmnpolisa 45i.:: 

“Mopuinindsse a"i isnodi toate mimzpize, îi 1355 În nave. 

ppind sz paz ue ape de rind ss fas. Emipsa dans: 

“e intpz în Bsspemti mi npintp'sn tpimis a ssă fek5- 
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SNOSKSIT, ai „Mixaiă : Boinpa sa-de a: epna asi, vepă: 

„ale aa dinsăa 'sn dap de 10,000 raaseni: ui. toate tpo- 
" Băinuoaseae nentps oiulipea sa; tape se-amezr în rBap-— 
dipe. - Mixaiă nzipenzînd năweleie. uese pitacne a e. 
Teuspnivici Emipăasi, se sasai wi ca .k5 uea mai me=.- 
atemsuite fowspniuic ; mi ka s54 npinz” mai zinc. în 
Xagăpite sade, ng se ap1ls îndzprinis aa uepepiie 
azi; îl przdăi, E Ba îmniini lol ue se. uepe de aa 
dinsă ; x5 &n răvînt se. nzplz-H5 dinsăi ra E5 0 nep= 
Soansr. îndatr. apulind toats rpedinya uri Sănănepea t1— 
ipe Iloapta. Olomanz. Emipă. Bzză kt acest 0 noate. 

d “pie msutz ppeme: fepz'a'mi: isnprei ex. neni-! 
1 “pea-sa nă-foxos; naens de-: aa minalăa : suă. ns 1000 

din soadauii 'szi, ra st meaprz aa nasatăa azi Mixait. 
“supe ai fane în nepsoanr 0 izilz de onoape; dap în- - 

!- "tpadeasp na sm use miîinize ne diuss. : Mixaiă ns=: 
| tmosuînd naanăa Emipsasi,: namtents sosipea A8I, ui NACED; 

aa: zarzpăa 55. Emipăssi îi nsp5 pă, Ebi StinB; 
npie:zăs avesta ui tpimise a Dixaiă în aarsp na Sw'a: 

1 întpepe, ve npisinz ape de ine mi xpznemte alila o— 

„mlipe în cpeme de nave? - Mixaiă prsnănse fsuzpni=. 
„iei Emipăasi ns asemenea: fpbpniuie, KT a ans tpe—. 

SăingD de a se anspa de sn oape kape Iletps, fii aa. 
„Hostăazi npinm Axensandps, ape Bpea st: donoapo din. 
“Sta5n ; 55 k5 adeBsput aiăni, dăns. ue 'uli a docîadit 
sirspanya, mape tpevsinut de minz: apmal; dap fiind, 

„45 mape Bani Ra st O nizleasis, este sixit st o plie,. 
gînz vind na fi în stape de ai naati ue îi este. datop,; 

“ami alănui .s5, 0. s1ocoazr. Emipăi se fsubpniui KB 
-spede, mi nopânuind Asi Mixaii ka s% s10B0az5 omti-. 
"pea, fiind 5. este snpe rpeztatea uzpil, îl frzdzi ks, 
'2n dimineaya piiloape îi na tpimite: sn rutoiă 55 a5pă- 

  
:
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Mixaiă aprut Emiptasis vă îipiimemto Ră sănspie npo-: 

nănepea asi, wi ED îndals wo na npiimi panii, Ba nast 

aefic owtipei mi o: zu siosozi.  Emipăa sonotea- uzi: 

a msat poza k5 destsav isteuisnc, mi kz Mixaiă pa Îi. 

atit de simuă, na ss dea dpsm owlipei, mi fps nazs- 

mi desapmal se Ba da în miinie Tspuiaop. Dap Mi- 

xaiă nîn a n ' sosi zioa piitoape, nopni noantea - din. 

darsp o napte din 'uea mai 6sns owmlipe din Tpansii— 

Bania, nopănuindsii, ua s7 se anponie de opau desnpe'. 

naptea aseea snde epa Topuii în roaplipă, ss dea fo 

Ease40p mi SD KOupinză 51ipeJe. În nstepea. nonnii,.. 

ne ind dopmea toyi se demtentaps Tspuii încsnuispant 

d6 toate nzpyiie de fox, însnzimîntagi de r.assi ue. 

“pusănztop a4 nonăisasi mi roniui de sasiire soadaui- 

a0p. asi Mixaiă.. Înrpoziţi de mzpimea- npimexdii, s5=- 

pip5 . din. nalspi.te - 20p ' :tsmzlale împotaui, uri npin: 

fo uri omop aeprapr a nazalăi Emipăasi; dap aivă- 

întimninap» npime:xdic uri mai mape ș - aiui îi amtenta-- 

Mixaiă ns  uca-aaals napte din omlipe. Se înuenz o: 

asnti desnzdzdits ; Tspuii poia sp'mi faks dp5m, s5 

nsipsnzs 4a naxa!, s5 mînlăiastr ne sunetenia 10p, Ii: 

s% Baz5 îmnposns ucea ue tpezsia s5 fak în îmupe-- 

„ăpapea aueasta npimeisdioass nentpă toi ai a0p.:Mi-- 

xaiă onpinds.e WBBa+a, He. kape 0 isca însritimîntapea 

a0p, îi snpixini să apme isui, în it nă nămol n5 n5—- 

lpz a. se stpenspa nîntpe soadagii Pomini mia AABUE- 
nde dopea ci; ui se omopips toţi nins a 5n54. În 

tp'asecami speme Mixaiă nopsniise, ra st se fas n5=- 

B5iipo wi assnpa naxatsasi, ue se întzpise de Emipăa,- 

mi, ape atsm se rspi de tsnspize- Pomineuti. Emi-. 
păi se Buz de o dats îmnpesspat îspz este de toate: 
nsppe, nzpssit de lot aBtopăa ui [sp nzdede de:  
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A DIA E5' Bicaţir din miniso Pomini0p seo înziep= 
iănagi ; apănks ne fepeasips ani mi ante: 5Kp5pi do 
ae sac, sonotind Kz kă aucasta pa întrpila oape-tsm 
aBuomia Pominizop wi a 'Tpansiananeniaop, mi în ope- 

“mes, în Rape avemtia se: Bop înde.etniui RS -adănapca 
Mi Stpinyepea a ucop 15kpăpi, ex::Ba nălea rbsi.Bpo . 
5n miziot de stsnape.- Mixaiă “îmespestind n6-s0.- -.- 
dapii szi, sa-s5 ns niapzs Bpemea “adsnînd sanii uri 
A5Epăpiac, ape dsus: rspsilipea Tspuiop op fi npada 
298 amepinga uii k5 sapia 4eop ue nă:Boia sv astă4= 

"4e. -:În sfipuit Emipsa, danz ue ns mimaonsa avesta ns 
a înwea npiziriepea aa Mixaiă mi a'uui fave dpsmă do: 
sesnape, fvrbdsi o ssms mape de sani însăui 43 Mixaiă 
nentpă: piaga sa mi a ueiop-naani Tepui asri. Dap. 
aiui nă se Askpa nentpă sani; ui nentpă desposipea'ur= 
pii mi anspapea dpentspiop ei uesop snămne.  Mixaiă 
mopsnui na îzp5 mi5-s5 se omoape toţi Tspuii nînz 
aa -5n541; mi:.nă sc odixni, “niv Kind foxsa n5 ia SKos 
e topr-'za iseuiz din oăpiio ăndo se askăn5es0, ui 
nins rînd ma răpsuit. Bskspemtii do dinwil. - Ilpada ue 
sa fzust, dsuz isnpraipea auewutii ante sînqepoase, a 
fost mape ; ; Mixaiă nentpă pzsnazlipea osteneaiiop s04- 
dapitop mi nentps mai Sar. Înkăpamapo a a0p, 0 

i îmi pui de o nolpiB întpe. Pominii sri ui i întpo Tpan- 
siiBaneni,. a 

"- “Tlpin naza vea! sipauinirs,, se a întpesziniiat, Mi. 
Xai5 se-fepi de nspsa ue Bpea Emipsi ai” întinde ra 
Sa npinz5; nTstps sînyee vei stsmn a1 soadaniop 

“sti neulpă aate; întîmnispi mai rpe0, nespînd:a'i în- 
tpessinua în 55tuaie fopma 45. îmnpotisa Tspuiiop ;, dap 

foosăa ue mai mape afost, us a mintsit Mapa de -ne- : 
nopovipize aueie . tpiste, uo o ap îi xouseutit dara ap
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fi ispstit. nana Tsphăasi snpe a dostndi. RANSA - Ai, În 
_Kăpe- se: p5zima siitopăa 5pil, Di s5 ne soadanit svi îi 

“ayepi snpe 'pzsroiă. Ka ăn wenepaz: mape, itiind a 

npeusi nstepea--auesăi: fonă prsroinin, ue se aupinse 

în soadăni, mi na natpiot năptiid în inima sa ispipea 

- de pzscănapea: mspil:saso mi ,simtimentă.i de s1050ze- - 

„_nia ci, n a5s5 s5.se stinrs ase fonă sfint, -Daka o 

dals a XOizpit-a apănia 45754 Otoman Mi a se pvs- - 

soi nentpă auzpapea “Apentspiaop "WeA40p neînstpeinale 

„axe pspii, mi: dara upin ile-Ba fanto.ninz atăm „mia 

dat ne fans simtimenteao “sase mi-a-înuenst Bp5EM5= 

“ miize ks Ioapta Otoman, nă, nstea. a se odixni mi a 

amtenta, nînz uînd Tăpuii .ă nstepe mape :B0p NDO54i. . : 

în mapa. Pomineass. Ea tpezsia a se foaosi de îm- 
npexspspi: npin aoipi dese mi isni, npin 5stsaii nap= 

tixăaape, npin stpisape- wi psinapo de uetsui, tpessia 

„+55 SATGeaskD nălepea Tspuiiop, :sT ae dea dozezi.în- 
pedepate desnpe xotpipea să nentpă npiuina uea sfin- 

-4e a natpici sa16, rzpia ”ia psmas înkinat în tot ksp= 

săaă ciepii ui aa. isnprBi10p saa€, ui, „ape DOGiAEaz5 

xapanlepsa 43i we. mape. : * | 
Dsnz ue se pidinz Wasănpa. spiterpisa. „de. Emi- 

-păa mi de: Topuii asi, Mixaiă- xotspi a întpenpinde” o 
: esnedinisne neste Dsnzpe, ui anăme assnpa " Xipsopii 
“mi Siaistpii. De mi epa timnza uea' mai asnpă a1 ep- 
nii mi Bpemea uea mai rpea; dap fiind ks Dsnzpea epa 

“ înriețats, mi întimnzapea aucasta îi îniesnea tpeuepea 
în“ Bsarapia îps niui,o- osteneaaz, xotspi a se foaosi 

de îmupe:ăpapea. aueasta.  Fsrind nperztipize Kăpiin= 

„mioase, tpimise înainte să o napte.din outipi no A 
„zept Iipaai, kozoniea tpăneop 'TpansiiBan6, Ka ss is- 
: BEASKD. Opamsaă do: Faosi, e epa în. des mi S5  



  

=, 
<
a
 

Înzesneasks :mapuăa apmiei uet mapi. Aasept. Iipoai 
abia axănse-aa 4054 nopănuit, uri aa uea dintii ns 
pbiipe ue a' (ztst,- ronpinso  Opamsa aa 10 Deremspie 
1594, “wi dens ue în melăi, îi dete npads fonăazi, ue- 
tatea însz-Xipsoga 0.4555 noalinss ; uenlpă ES nă aBca, 

nisi mio. do a.sizpsi nentps-a o ronpinde, niut 
nperztipie tpecsinuioaso nenips: pbssoipo de. velă, —- 
În spma asi: Aasept Kipaazi ui :a isnprail azi. sosi 1ui. 
MiSaiă K5 apmia. vea mape; xotspi ss -tpears Dsnzpea 
dinxozo: “snpe a înainta-nztpe Xîpsona; dap aa masă 
dinoao îa întimnins o tpsns.de '7000. “Topul, Romuss . - 
din“ rapnizona uetsyil mi .aayi Tapui din “Bsarapia, no. 
rapi soapta.. Opamsazi de: Faoui îi pidiss în nivioape 

- îi adsn snpo -anrpapea= uetpyii. . Mixait înuens 
 zooipea. ne riana . Dsnzpii „tă toatr ismeasa; Briziia a' 
fost foapte -sînmepoasz, uentps- 5 mi ne Mixaiă "a 
kostisit nicpdepea a msai din soadapii szi; ns toate 
"auestea, isesti în” sfipmit? snpe: a: snapge. omtipea Tsp= 
"weasK5, snpe a o îmnpoimtia ui 'snpo a o' sipsi desr- 

“ mîpmit. “ Akăm- înaintz Kzipe - Xipsona: [5p5.. temepe de 
Bpo .0 îmnpotiipo ; aa Î- lansapie 1595 nzorai ass— 
npa €i,. 0 oripinse, o elzi, mi îi dete. fosă mai no- 
“ăpmt, dens kăm a fostă mi ninz aim tă uese-aaato 
opame Tepremii, sape aă knzăt în miiniae azi, Oste= 

medie, uo Sai mepifit nentps înfpînuepea ui pipăinua 
“Tăpuiaop mi PEsBoipea avtestop doz opauie, a opaus=. 
a5i de Faovi mi a: Xipsonii, s'aă prsnuziit ră îfsiear- 
uisrape.  Aueste opaute,, fiind nertuetoape, epa sorate, | 
Ipada mi afspi.re, ue s'aă dosindit în cani, srăe, xai- 
ne mi aate a5tpăpi, aă fost. mapi: apmiea. întpearz a 

fost sinits a -tpeue Dsncpea în apa. Pomineasks ui a 
„Se deskzpra de rpestspie, vo nspta, kă “sine, Mixaiă
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intopinds-se iap neste Dsspe n Bacapia Kă soudait: 
ss uei înrimfaui- do sipsinge mi de 'npszi, poi dps=:; 
m54 ksipe Sizisipa, Ka,. S5 pSBOjasu5 mi Welatea a. 
ucasta.  Ilawa de aisi epa înutiinuat:de, întimnaapea 
opamsazi de Faovi wi a Xipsozii, ini epa nperztit nentpă - 
Joripea ve În auitenta ; de aueea "255 oale nYDS5pi40 
de anspape mi de îmnpolizipe. “Dap înzadap ș- Mixaiă 
în Gipăi ui ne ssrat wi ue riaua Dsnzpii, ui furin-— . 
dămi dpsm, intps în -Siaistpa, ză mi nă uetalea 'a2 
veasta km a ăpmat nă.ueae=aaale, o dete nprdzpii wi : 
maloasi sodagiaop, mi mai ne 5pmz: o sipikz. JMtafs= 
pie din uelaiea” aueasta ai adsorat aa veac ue se f5-— 
EăSsepr nînr afăm de: uzipe so4daţi ; ; mi Mixaii, so=. 
Holind'mi de isnpzaitz esnediyia, se. întoapse' îndupat 
neste Dsuzpe înnspat de sipsinpe mi nasin :de np'bzi, 
Ka S$3 se odixneasis, nins: rînd Intimiiagea * aa siemat 

aa, aale tpismfspă mai mapi. .. -. “ 
Beștea: desnpe isnpuiie avestea amnseps aa lon- 

Stanlinonoa.  Iloapta Olomanz: n&mi. nătea înkinsi din- 
1 antiiă, n5 Mixaiă Ba acea spa. de:a pinea: pbSBpL= 

„lipea mai măats Bpeme, mi de a întpenpinde. Bpr::m5= 

+ 

iuli mapi îmnpotisa: îmuzpsiică Tăpuemti ;. dap ASP 
piao. azi. ue1e nOponoase,,. ie aea smoipuil nins” anăm, 
detepz o donads asminoass: de xotspipea ăzi.-' Omo- 
păi Tpiop din Bsnspeuiti: mi din toats papa Pomi- 
neask5. a înuenstsa pzsepztipei, psmssese Nep5sn45= . 
tit; soapta ea pista Emipăasi mi a: Tspuiop 451 

„Wepea pzsBsnape ; npsnsder.ia Jlispyisaăi, a opamssi 
de Fuoti, a a” Xipsosii mi a Sixistpii, :ne ape 'Mixaiă ae. 
a tpenst npin fok, nă so nătea epta nisi odats. Ssa- - 
tanăa Amspat III. însenă a se rîndi mai sepios desnpe 
auesie  înaintzpi tndpssneye a 40 azi Mixaiă, mai n. 

. , o  - N 

. 
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scoms . sind. PISDOI8A - -în: Snrapia se spa Lt 'neon= 
-tenipe ; Bipăingeze. 451 Mixaiă. din  naptea' aveasta ui 
aae Îmnvpalsaăi, Psdoaf din ueea-saats uapte, îi npi-. 
vinăia rpizi neodixniloape. Ia sm sazbeasrs ne Mi-. 

„Xaiă, ui sz'i tac toate nsdexdea de aastop mi supi- 
minipe din naptea Snrapiei, xolzpi s noapte prssois 

- de anoio ră mai măals ispea4v, s5 sănse Bnripia mal 
înrpass, . mi mai ne spms ss nedenseasrs ne . Mixaii, | 
nentpă îndprsneuaa asi uea semeauz de a apsnna' it5— - 
răa Tăpuest mi de a: pidira:apme îmnpotina îmnzpr— 
nici Otomane. Ilaanăa auesla. epa îpsmos în sokoleasa 

asi; dap. cpa sănss aa rpesizui mapi. _K& toate îna- | 
intspi0 ye îsusse nins an apmia Tăpueastb în &n-.. 
Tapia, păpa' aueasta n se mălea ssnsne deszipulit, 
dara uapa Pomîneasus, Moadasia ui Tpansizoania, epa 
pssepstite îmnpotisa Ilopuii Otomane, mi n5 epa: des= 

„Rise kă nimțe keaape, din rape ss sb- SHoay5 loate ueze 
tperzinuoase nentps xpana ui îndestsapea. apmniei Tsp- 
eruti' din. Snrapia. .Iliedivize: auestea ue ae înlimnins 
Soatansa Amăpat în înringipea” naanăasi S5ă, Îi SkimBap5 
Xolspipea. Se sokoti aosi ne Mixaiă mai înainte. de -a 
amtenia  sfipmilsa. pBs5oi513i din: Bnrapia, a ssnnzne 
„apa Pomineasuz, -a faye asemenca mi us meae-aaate 
dos Ilpinminate, Mosdazia ui -Tpansirsania, mi dand 

. aveea a"uă Konuentpa- toate nstepine nentps S5D:4ăra— 
_pea &nrapiet. Snpe .avest slipuit tpimise o apmie 

„mape să komanda «si Msstafa [laura sa s5 nsouieast5 
În: papa Pomineusks ; asemenea nopănsi ui asi Lepei, 
Xansasi - (ztsprsk de Ja Ifpim, sa rs . 30,000 outipe 
s5 întpe mi ea mi ss aste asrprpize 43 Msstafa. Ia 

„Sirsp desnpe ăpmspiie uee nopouite aa auestop dos 
apmil mapi, ae înspedinus ui ne 5n Bordan, fiă aa



asi lanksa fostsazi npinu- în Moadapia, ka dsns “e pop 
pipsi ne Mixaiă "mi pop -sss;ăra mapa Pomineasis, a- 

dstînds-o iap aa stapea sa de atipnape,.în kape ă fost 
“mai înainte, “stu'ameze ne avea în tpon, a ne 5nă. 
Ilpinu npedinuos ax Hlopuii Otomane mi. sănăs a toate 

nopsnuiue ci. 
Dsnz nsncpiie auâstea” Ja Ka10 'a4e Ssatansăi, 

[lama Dsstafa -nopni ră. apmia ue i s'a înspedinal a- 

„ssnpa wrpii Pominewmti, mi se anponie de - Pămuisr, a- 

mtentînd „Bestipi desnpe miuuzpie Xansasi Tepei. Mi- 
_Xaiă nă H5NOSE5 xoimbin'epiae esuediyici tspuemti, RS, 

adinz, mi. “Tatapii sînt nopănsini a nzozai înf Ilpininat; 
afu5 nămai . de nopnipea' asi: Mustafa.  Xorspind a, n5 

azsa Tspăazi măiuămipea. de a tpeue .Dsnzpea. din- 

goaui mi a fane papa Pomineastr teatpă de pzseoiă, 
îi stpînse înrpabz toats omtipea mi uopni Tipe Ds- 

n5pe, kă rînd-ka SD tpeanb dink0.10 wi sB 40BeasK% 

e întiiă. apmia. tăpucasaz. Dup nînd ansnse a salsa 

Ilietpiw, -npiimi: este, KS Lepei Xanza IBtDpzst tpe- * 

rînd: Dsnzpea aipoano d5 Tasayi, se psBrpst asănpa 

“uspii Pominermli' us o msanime de Tatapi.:' Mixaiă, “no 
ape npime:diiie na desnăpaa, 455 nsmai de it 
mssspi de îmnpotisipe wii asi Msstafa mi Xanaasi Te- 
pei. Tpărindsse; da .sutsa Koaisauli îmi îmnspui 0u- | 
tipea în dos; 0 naple aneass 0 tpimise sis omanda 

ăi Padă Băzest31, a fpate.si să Ilosteaninsa Ilpeda 
Bszesă., a Stoninsasi Stpoe Bszesrsa wi: a Padsasi 
Kaaofipestsa, snpe înlimuinapea Tatapi.top; iâp o napte 
o oupi e. nentps sine snpe a, snpixini ne [lama Mss- 
tafa. "Dos nstepi“mapi Bpvmsiueuti înuea Epilis n0= 

zinia: asi Mixaiă ; “2 înss atit Bite:ia sa, rit mi BBp65HiA , 

ucnepaaiop si ewipb tpiimfstoape dinip'aueste 'npi-  



“mescdil mintsips iponsa mi ncatipnapea Dpii,. Kă4c= 
 S0p5 naxde nemspyinite, mi nperztips re tomiai | nen- 
tpă 'oate Gipăinge mi mai siprazuite, 

“Înaintind upmia de ss6 uomanda Băzeutiăop ui a 
Padzsst I&asofipestsa nins Ja satsa Ilstinei, dete neste 
o tpsns de Tatapi,. ne ape năm 0 issi, o sipsi ui, 
fosă &n nămsp mape de npinui din tpînsa.. Dans ue 
Îngeese Xansa [epei desnpe npenzdeniă auestii ipsne,. - 
tpimise ne însămi păi sză nă aatz ipsns de Talapi; 
dap mi avcasta uim se-isi a sală: Stonemti, me=.. 
nepazii Băzemti, îmnpenz Kă: Padsa Kanofipesisa se” 
apănkapt assnpa ci, o snapsept, omopipr măani din 
tpînsa, întpe ape epa mi:xiap BTpăi Xansasi, pensp= 
tapz o 'sipăinus sipzazuits mi desnpe aveastr tpsnz, ui 
KB npise:464 auesta mîntsipr mi '7000 *penutini, ne kapi . 
Tatapii-îi îznăseps pori în dpsmsa 10p npin maps. 

În Bpemea în uape -Băzemlii năzenea tpizmfăpă 
desnpe, apmia istspasi5, Xansa Tepei n uea aaa 
omtipe 'a-sa, anus de se sni kă Iauia Mastafa,. -Kape | 
ipexăse Dsnzpea dinkoaui uri îmfinse Jarzpăi aa sa- 
tă Mlepszteiuti, .Mixaiă, dans ue npin snioni so 'în- 

„Kpedinur . desnpe - nozinia . 'Aarzpăasi tspRo-U5(Dp5SEk 
ipimise o napte din outipea sa ss5 uomanda  Bansazi 
Manta, ra. „noantea ST ispeask5 Aarbpăa. Avesta, - 5p= 

mind nopănuizop asi Mixaiă, nzpzai îzp3 este asănpa 
Tăpuiop, mi 'Tatapiop, îmnpsuutio rpoaza în toate N5p=: 
pisc, ne tape.0 mspea întsnepensa,: ÎmBzamsuraaa. ui 
fpina KD*Nixais a evzat nă toats nstepea assnpa d0p; : 

„“Topuii mi Tatapii însnzimîntai anstapr fsra , Manta îi” 
455 în roans 5slindsi, nins nind tpensps Dănzpea diri— 
KO10.. În spma asi Manta zeni înrpass. mi Mixaiă 'kă 
apmia vea mape, mi romnaetsi eca ue înuensse “Manta; 

ap
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Morspaa. lspo-— tatapst se 'desfii îiny5 K5 totsa, ani nisi 
ăn nisop de Tăpr mi de Tatap ns. psmase ne asmîn= 
tă ubpil Pominenuti. - Dap Mixaiă ns se mbpini 55 
Bipănua avi; Bpă ss. tpar fo.oase mai mapi nentps. 
sine, mi tpexă 'Dgnzpea dinko.10, na: mi din naptea a-. 
uecea SD A0Beasks nălepea BDEEMTULASEKT, Xană. Te-.- 

pei, înjle-erînd de_anponiepea si Mixaiă,. mi tot oduts 
npiimind atsnui mtipe mi. desnpe dos 'npinzdenii ao: 
omlipia0p. sale mi “desnpe moaptea B5păi5i s5i, n'aos 
Răpa de a mai” amtenta sosipea asi Mixaiă, înur” deo=" 
sii apmia sa' de edipe 'Tăpui mi anăk5” dpsmăa K5lpo 
„mapa sa. —  Mastafa [lowa, 'dăns nuexapea Tatapisop 
ap fi Bpst a faue” mi ea asemenea; se temă -îns5 de 
-minia Ssatansasi. Stpînrîndoui aa Pouruisk tpăneao - 
sade, întpe ape cpa 14,000: Topul din Bsarapia, a- 
utents Bpeme. ka s5 se JOBeask%- k5 apmia Pomineasks; 
ne kape nă 0 nătea asa neălinss, ui ex să so în-. 
toapes- de snde a senit. Mixaiă n'a 1555 s7 amtente 
mM5Alt Bpeme ; îndat dsnz ipeepea sa neste Dsnzpe | 
Joi apmia lăpueasks aa 26 lanzapie 1595; asnta „de 
amîndos nspuite a fost însiepujsnals; Tapsiă nă N 
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„ Measla' fps de Beste, EDAkapea dpentspiop Moadaiei. 
mi pidiapea npin : sianiuie” a [lpinusazi Aapoh, fug, 
mape sromot; “wi npodzse măpmăpape ui lspăpape întpe 

Boepii Moadoceni.  Sirismănd Batopi desnpe o napte se 
sii 5 fezspimi de dosezi minuinoase a înkpedinua- no _ 
soicpi, Kz intepesăa: Kpemtinzizpii mi fiap ax Mlatpiei 
10p, a Mepst-na:s5 npinzs. ne Aapon, fiind ns ca este, 
"nekpedin“os. asianpii “kpenmtine, -mi sînzzlop ax . Ilatpici 
sa.e ;desnpe aa napte, nenslînd a îmnsuizi -dăxăpi- 
de :5nop ssni natpioui, rapi în fanta aueasta a asi Si- 
rismnd Batopi ns npiea, de 'it! 5n. desnotism nesă- 
fepit mi nimte,nsyete :; :Biaeno; de ami. însămi mie mă = 
stzninipea Moadasiei, a  întpesingat asnpimi mi Ne= .- 

"dense omopind Bpe o iui Ba din tpînurii. În aoxsa azi 
_Aapon, Sirismsnd Batopi îitspi de Ilpiny, no IlItefan - 
Pazsan, rBpoia Iidia fost Pămine a'uri „indo Iatpias” n no 

st 

.



„ Tpinmza ră, m intepesoso rpeulinztsutii nentpă o 
mspipe dewaptz a tponsasi, de kape €4, n5 epa BpedniR. 

"nisi o dats, mi sape no auest npeu defsimat a npii— 
“mit domnia k5 uondipie de a. îi Basaa S5năs aa azi Si- 

uismănd Batopi. , 
Îh& snimuapea aucasta penede, ue o. fata în Aoa- 

dania, Siyismsnd Batopi upeza, uz "i a nperztit dps- 
măi de-a nîmi aksm aa papa Pomincasus, ui de a'o. 
dzie mi ne dînsa aa auecaml stape de ssnsnepe. Tpi- 
mise înrpasz sozi da Mixaiă nponsinds”i, ua sx: 5p- 

- Meze niadei Moadasiei, mi Fă loats papa sa ss npii- 
„measkz a. fi "pasa aa să; înnoindăse aa aucasta,, s%. 
tpimiuz f3p5 z16anr în Tpanşianania pe 0' riul ra din 
soepii STI, na Ss înziee &n tpantat fopmaa.  Ilponsne= 
pea aueasta aozi ne Mixaiă Ea sn tprsnet rpozas. 'Tsp- 
răpapea. dxsasi STĂ a fost în tpeanta' ea. mal înasts, 

"Bănosuînd aim, Kz a ansta faue x 5n'om, kapo . 
 ROIRB 5peminisa ui îuri ate OR „de tpartatăa de a. 

ian 5 înneiat, mai înainte. Amspiniznea sălaelzasi: sTă 
epa [mp5 mapnini, oszîndă'uui înme.sate toate nsde:ndi.e 
saac de a despori y Mapa sa mi de a nperzti nentpx 
dinsa în iitop fepivit, de sape epa Bpednits nentps- 
Entssiasmsa, - Ye. 0 înssfaenea, mi nentpă isnpsiae ue 
Jă-a sunipurit vînt akăm. Dănt nekazăa vea siznînea, 
5. apmeae ap îi prsiănat sindepea auea TpOzaBr, K5= . 
pia se Bsză :xepiev de a - rdea 'ss0l aats sivnînipe,. 
dans ue npin pană sri uri kăpaăa Pomininop - sui . 
skălapasc. :R5răA lăpuesk RS, „apme.e, ap fi pssnsnș, în= - 
tpaats zpeme, nponănepii ivi npelenuij10p Ye.0p. Si 
nive axe asi Siyismsnd Batopi, k Kape skonspiie! 'de 05- 

„ le axe Kpemtin'ztzuii Je npefză în intepese 'erois= 
tive, wi pape dsns Me se Îsk5 npin sianiie Ssnîn aa -
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" Moadasiei, Bpea ' axăm 57 se Îars ui aa popii Pomi- 

nemti. Dap spemca de axsm epa 0 Bpeme Kpitixz neu- 

tps Mixaiă, o Bpeme în ape se. pedea înntinyispat de » 

toate nzpuiie de Bprimatui, Tlentp a sibua de npe- 

tenpiiae ăi Sipismsnd Datopi n5 epa ast mio, de 

sit sa so se îmnsuisiasns n Tăpuii, Saă si XOITpastib 

a winea psseoiă ui îmnpolisa 'Tspuiop 'mi'a 5i, Si- 

pisusnd Batopi mi îmnpolina Moadasii, a anpia pin 

epa Basai ax Ai. 5 Tepuil: se 'stpizase de: tot, în 

vit nămai epa nrdeade de,a se nătea îmnzuisi să Ron 

dimii onopăzize; a uspla pss6oiă îmnpolina a tpei ns= 

tepi într cpa Sp * npimeitdios : Pominii sm epa si- 

nsmzp Dnăwin mi nedestăa snpe a. nstea 

sinrapi Înpy isi 5n amătop a se îmnpotisi apmiiiop 

îmnzpzpiei tpuemti,. apmiei asi Siyismand Butopi uri a 

Moadaii, mi a se iLsa. în Boea 5N5i .nNOpok opră. Ast- 

fea Mixait stpîmtopat de toate“ nepuiie, den ue se 

fpwminis îndesta ks mintea, ui d5nz ue BDZE, Kb Îm- 

upeăăppize a ads nt sine, ka s5 N5 Noals fi nea- 

. tîpnat mi apa. sa S10500%, aacse ks de sit s5 se apănuo 

iap în Gpaneae-Tpuiaop, mai pine s7 se- dea ssst n5= 

tepe upemtins npin îmooipe 5 xondiyii de ssfepit, ns- 

“dumăsind, xD moale. ppemea sp adăuz Fă sine na 55 

se noalw smăage mi de s55 nălepea auea- tpermtinz- 

Kiemiîndă dsns aucasta -ne Doepii szi,; de îns ntnos- 

săto nponşnepea ea :sianiis a asi Siyismsndă. Batopi, 

ae apuio înnpeisppite în ape, se afis papa, ii uepă 

sfalsa mi xolzpipea op. Doepii dsnz o Fiszzipie a- 

din, xetspips. îmupesns n Mixaiă ks, fiind ss îm- 

npex5pDpii0 Wep ama; s5 Se S5n5e asi Siyismsnd  Ba- 

"topi, îns ne lemeisa auosta Ka “Mixaiă sz al55 toate 
” . 2  



“s4 

sidpenlzpize. de „stsntaitop mi toate penitspizo uzpit. 
“Pominemţi. | . 

Arsm n5mai psmrsese ast, de rit s7 a4carz pe 
o tini-za Boicpi, NO api tă înstpsryii.e tpersinuoase 
sri ipimius aa Sinismznd Dalopi, mi sz întice înnoi— 
pea de ssnsnepe.ne lemeisa de mai sss.: Mixnid a- 

dese ne Mitponoailsa din Tinrosimle Eftimie, ne ' Asa 
„ Eaisnonsa Bszesasi, ne. Teofia Enistonsi Pimnins răi, ai 
asumi &nsnpezene socpi.: din uci mai de fpănle, ne papi 

“us de stins nslepe de-a paria, îl Ipimise-sa Brarpad 
“în 'Tpansianania. Aiui se întisnipr rs Iltefan Joxina 
“mi ră “Teoprie Pasazdi, ne papi Sigismgnd. Batopi -ii 
censmise din naplea sa sa ss lpanteze. Aria se în- . 
venăpz lpastagiise întpe nseninotenpii Pomîni ani Tpan- - 
sisBaneni, mi nesnipea nieninotenui.10p Pomini fus ra 

"lot n5pssa aueuop tpantaggii s7 fie. lspuăpal. Întpe me=: 
ninotenyii Pomiîni epa snii, a popa inimi ae si'znînca 
natima, kapi -epa Bpramami al asi Mixaiă, uri rapi cpa 

“naptizani ai : somnaots.ăi, ue se fupmase mai nainte în 
apa Pomiîneasnz snpe dvponsnapea 5... Avemlia- rp- 

sipr am npizea: de a'1ui aprta olpana, 0.0. nspla în. 

inima 40p, mi de a'mi pzseăna desnpe Mixait, siain- 
dese a4 deprnzna rs tolsa. În epemea în sape ueia- 

„dani .poiepi natpioui, napi tănowtea sapuina op uca 

nosii5 mi datogiize uexe sfinte uzipe Ipinusa mi Ia- 
ipia 209, se siiea a înnieia tpatatăpi notp! pile tă 0- 

noapea Tpiniisasi , a uTpii A0p uli-a intepeseaop ci, 

“mi în. Bpemoea în tape vepea a înlemeia o apmonie mi - 

npietenisr -întpe Mixaiă wi Sipismsnd Balopi ; soiepii 
«Knpi epa npramaui ai si: Mixaiă, -se sizea din npo- 
linz, ka ss Bayc dixonie înlpe dinuii, :s& întemeeze 

rpoimrmia, fie aucasta ună npzdapea ptpil 40p ui a: ..
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inlepeseaop ei uexop sfinte; fie: mvuap n desonoapeu: 

lida aueasta îmnpolinniaz, .Fape epa. mai mape mi pi 
„ păia. 5. măajlimea riasăpiop, Bpea ss ia:de aa Mi- 
Xaiă toal5- nstepea de stzninipe ui toate renilspie 45 

pii, mi e. sz fie nemai na n uenepaa a «zi S'yis- 
inănd Batopi. Astfea Ilpiniăa uea mai 6pană, vea mai. 

__KY BUD DOINUD KDIpe, Mapa sa; ue mai kă nstepe de 
oa rzsi mi:xioave de sirspanus, ainimto wi fepiuipe, nă 
nstea s7 farz nimit nentpă mapa sa, rînd n epasnpi- » 

sinit de - spedinya, amoapea. imi ssnsnepea .soiepi0p 

ui narăga.20p wii k5 Biestemeze.. 5pmslopiiop. - Iap= 

szi; kînd ncsnipea. i0p stpia uri :dipzura ot .inezo. 

“ue nstea s5 se faxt; kiud nenipă o natinz ăpilz îniă 
epica riap Ilatpia 40p, ui rînd nentpă -msauămipea 
auci natimi Întaxe, Bindea intepese-e « ci uee mai st5m- 

ne wi-ne sine însa] |! | 

În sfipuit, “dans desisae neropianit i mi măate: os 

- tenoai, se: înniee aa 20. Mais 1595 în Bvarpad, întpo 
neninotenyii Pomîni ui. întpe n.ieninolenyii «si Siuis- 

inănd Batopi, snă -tpantal n noidigiite . 5pmzloipe, a 
 Kbpopa soupindepo ne săpt este aucasta. 

“« Emiskoniă, soiepii mi toate mapa dinnpesnt: K5 
Tpinirsa Bixaiă silsps loals asksatapea de Tspui; se 
sănăn "43% Siyismsnd Batopi, ne nape îa aer de Ilpinu, 
Domn uri pene :mowmtenilop aa pspii: Pomiîneuiti; în 
nsmene tstspop  densn spsmintăa de upedinur, mi în 
„rrdsest, nDasest :ăpmînt îi: Bop foue uri .ueia-aaaui - 
zoiepi, mi atii [pingsa Mixaiă “uit cui ueii=aaaut ap 

topi ai si. , . 

“Fiind RE pina. Sipismand nă , noate atzi „ui 

- a psminea "Vanspspea în“ mapa Pomineasi5, îmi. Ba: nsmi 

sn Bime-Boezod sai 0kopiitop, ne kape în. Bop uepe 
.  
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.zoiepil, mi ape Ba tpesst s7 kănoasiz :4imsa pvpil; 
atest” ipe-noenod Ba ripmăi “mi pa xsdexa dpentatea 
dsnz Berispio: npisenerispi ui osincispi,, ui dănz a- 
veasts innoipo. - a 
“alpină Siyismsnd Batopi ga da aueslsi pipe noi- 

pod steur, -oăzdăran. mi sasie, snpo aa. ksnoaute toții 
3 esle în A0K54 A5Ă, mi snpe wi. da toate asisatapea 

“a. 

“aka niuc-noinodsa s5. oale tă îniesnipe a îm- 
udini ssăbese demnilzpii mi ae dpervtopiei sase, înuă 

Ba ascye 12 oiepi, din uei mai- Buipini mi mai uep- 
„Rap, hd Kape. se Ba susul. Aa ripmsipea pii mi: aa 

szuipuipea ssdekziadp ; auemli. soiepi ns sc Bop n5-, 
lea sroate. din SABiLGE.10 10p 'îspr soia wi wmtipea Ilpin- 

“Wodăi».. 
"ala adstitpie osutenti din “Tpansiasania- s% sc . 

1pimins deustapi wi din papa Pomîneasus, kape B0p 

“asca dpent de a sopri mi de a :nuta; întp'aueste ads- 

x 

uzpi ind se zu Bopsi nenlpă dzixdii, denstanii Pomiîni 
dens Boia llpingă.isi ui a spmzlopitop szi. Bop Asa o 
naple din da:zdie asănpa prpii Pomineruli, - ne tape 

sipe-aoinodăa . îmnpeznz -n5 ue 12! oiepi o uop' fado! 
" uănosăts de oBmte,, Kit nentpă stpîngepea drisdiizop 

se Bop opintsi de ustpe: TI pinuăa poiepi, Eapi Bop îi . 
îndulopani a da în. tot ans sonolea.r de: BenilApl. ami - 

Reatăcai.e : 

«Ilentps Boisozii ntpii ve se Bop opîndzi da 
spemi, [lpinuă ae Ba' xolzpi 'penilăpi dens mepiteae: 

20p imi dăns uepepea uspii wi a „Boiepi.top. 
„ «lite dinii, însrpisăpi mi xotzpipi' s'aă taxat do 

pionii. wopii „uri dus Bpemi, psmin.ssne mi în ppemea 

giitoape; ast-fes de 'însepisspi wi npitiscuispi se Bop | 

 



  
  
  

i: 
- da de:anăin înainte în nmeae mix .neuetea Il pin 
azi mi a spmolopiop sti, xotrpînds-se lansa! nentpă 

aueae, înskpisăpi dsnB aeyie- mi. osiseispize urpii Po- 
minenti ; dznii însz momlenitoape nă se „op Balea da 
aa aaţii, de rît aa mumiînteni.»: - 

«Toate npisinizc de mădenatz: se Bop înuene ui 
“se Bop îtădena dsnz ripaniia Bene ui opiseiăt nrmin=. 
„tăai de Evipe isderztopii. de pind, mi se nop isnprei - 

înaintea poinodsasi ini a ueop 12 noiepi. În npiuiniao. 
„Epiminaac, 'kape npivesi aa Biapa ui avepea Boiepi0ps 
aveia. sapi se pop. donedi ninoBani,:se Bop osindi aa 

înzisoape; dap. Biaa ii anepeu a0p nă 4i se na nslca. 2 

pidina: î»pr mlipea mi Boca Npinuzasă mi a ăpmslopi-—" 

„a0p Si, dindsaise pinocayiiop înzesnipe de a uepe 
eplape mi a axepra aa minostinipea dpi 

«Întîmnatadă-se ră: Bpe &nă4 din. Boiepi S5 Sc nt- 

. denscasts Rd moaple, azepea A5 Ba 'psmînea Aa aenisi- 

ii sui. momtenitopi din Obiucisa pp e ii 

“eÎn înnoipea aueasla:se oupinde toa!s mapa Po- 

nii,- nupuiie Dsnrpii nînz aa mimaonsa ei, de 4a ueta- 

  
* imîneast E5 perie sae xolape; desnpe Moadavia, Msn- 

tea Dpriia ninz aa opaulăă Pawana; wi 'dăns -auesto 
„ Xolapr Brţi se Bop “stpînue -uri. penilspi.e, I5pii.» 

«Opi ue întspipi, uetsui, opaue, Jonspi mi pină= 
„iăpi saă uspi afapr de aueastr W5pr, se pop ronpindo 

"Saă K5 nslepi 5nite sai nă aat minor. de ripe Upin- 
jiu. suă spmblopii: STi, aveaea Bop îi 246 sale, aind 

deniins ustepe asănpa sieninipei 10p »' 

«Tot naepăl Biscpivest mi KzASrzpil p5min S40-. 
sori ui spma peasinia ui uepemoniie ef dsnz osi- 
ueii, asîndsuli siosode. ui nenitspise 10p. Toate .sise= 
piuise Pomînenti,: ye se afis în st snînipea Ipinypash, 

.  



9 
Bop fi ss stzuinipea ini .opindziaza SMitponoaităazi din 
Tiproniiute, dăns întormipea npaaiail sisepinculi ui 0 
pîndsiaaa: w5pil, ui îuri Bop npiimi nenitspiie 10p ATAT) 
oriuinzite. - 

= «Titus Tlpingăaaă mi a. apmtopi10pă sri, uei se 
"pa da de uztpe uoisodssă, 'Boiepii ii ueia-aaaţli aie 
atopl-ai prpil, Ba fi auesta: a.llpea înaitsa “ pin - 
«Domnsa Siuismsnd, din miăa asi Dămnezeă Ilpinu a 

«Tpensiananiei, Moadaziei,-aa uzpii' Pominenti” mi a. 

asfintei îmuwpzuii Pomane, Domn aa nspuiiop peratăasă |. 
«Enrapici mi xonte a Szsitop uri. Ilpea mizostinsa - 

“ nostpă Domn.» Boirodăa se-pa întităa de usipe npin= 

ja: «Ilpea onopals. mi npea m'spilăa Domn Mixaiă 

"«noinodă4. jizpii noastpe Pomineuuti VIA. upedinuios-t . 
ami issitsa nostpă.». . 

-'«Boenodăa în tilasi să n na. întpecsinira de aui 
„Înainte ziuepise «din miaa azi Dsmnezeă» niui Ba nămie . 
"axe saie opaureze sat 1oxăpize-de zude sa si: :pi stpo 

Il pinuă. kztpe 'spmrtopii szi saă kzipe opi sine.» 

- i aBoinodsa mspii Pominemli se Ba S45;i Ră neuelea 
“famisiet. saac, nă kă a uspii, însz Ba întpessinua veaps 
poiuie.; neuetea :astentis a. pspil. pa ÎL. aa Ilpingsa uri 
aa spmslopii ss. | 

„ «Toyi dperztopi! wi” sazsauii s0p fi ui pini 
“ nă ai. BoiBodăazi, mi ast- fea fieu-kape îmi pa avea ui 

titasa să; .Boinodsa m5pii Pomineuti se va sokoii în- 

tpe sfetnisii Ilpinnsază. uri “ai spmslopiop asi. 
«Boisodsa ns ca nătea tpimite soi aa niui o na- 

„pie din afapz saă- llpinu, .ka sz tpanteze desnpe spe 
su AEP. Întîmnaînds-se îns a aBea lpessinut, Ba 

faie xsnosiăt Ilpings43i saă ăpmulopiiop .A5Ă, a KEpopa!
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dotoţie. pa-fi do a pana: tn uphtina.- nolnodsaui „uri - a 
B5pil.» PN ; N îi : . pa 

«Dana Bpe 5nsa: : din soadit Tpintusază Ba - nutama 
ne. Bpe 5DăA din avsitopii . urpil. Pomineu,. Io-'Bino= 

- Batăa avea fî4 na adera: genepaasa Ilpinuăssi. opîn-. 

dsit: aiii: iap dana. Bpe'3n 'soadat :Pomiîn saă. at. am. 
nzilop a. pi. Ba Brizma ne Bpe ăn soadat aa: Ilpin= 

ă.1ăi, :ne BinoBalăi î1 Baimbdera . notiodz npin deop---; 
mită sză. : Opi. ine pă întpessinua . sianiuie : îmnpoliga” 

„Bepsoanci sa H5pui9p poiepeuti, SD se: ned” "Nscastir, 
Kă -moapte.» 

«În nămBpăA +e.10p 12 poiepi “sopani ss ni'se npii- 
measks nisi. snă [per de nauie; asemenea. Tpeuii: ss 
n5 Noatr. Asa niui 0. SI546D -snă să dperztopie d de aie e UDpil 
Pominetuti.a 

«Osnzusa sat masa, “npexăm ui: misiie ue se o-: 
'.Bidinăes aa Ilamti sui sa'-Booteazs, se Bop . faue "uy . 
pieilsiaaa din pcnitspise oEmlemli ae Uvpil.o 

«Boinods1 rape pa 'fi, 'wi toni. sis:sbawii, Bop de-: 
nănc dsnb înnoipea uveasta :sprmînt de: ipedinu5 npin=: 
uăasi ui. spm'ztopi0p „th: :Rînd. se-na Ipimite-nolsozi-. 

> . 
40p steară.ă "miaitspesă. : ta „i 

“allentpă [oate . avestea , “pina se  forsdsomlte, 
n3. ali ca sit mi spmstopii smi din toate : :nztepie sa- : 

ae, Eă Bani, uă ăn5pi, tă npat de năuks mi toals: 
“ralipea de pzsioiă,: ba anpa japa Pomineasuz de BpBE- 
miauli, 0 Ba anala, mi o Ba  Ripmsi întoumai dans în= 
noipea aveasla,» e at 

Adestea sînt tondiniiac- înzcipci. de - sănsnepe; | no! 
ape aă-a dintat. piricenia ui amsinia asi Siyismsnd Ba-, 
topi, mi ne kape aă-a npiimit ui dă-a * îStDAil nos - 
nipea zoiepizop Pomini naeninotengi. Isnpsainds-se . . 
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tparitonia, naeninotenuii Pomii se întoapsepz îndzpst ; 
vei Kkapi îmi izcea natpia, ne Îlpingăa uri intepesspize 
natpiei 40p, 5 inima niinu de simyipi tpiste; iap uei' 

- Kapi, ripmsiui de nisms îmnpotisa asi: Mixaiă, în sita- 
pr de datopiis0. op ueze mai stsmne,.:tă mindpia Ză— 
rpsoits ne ospaz, k5 a tpismfat pzatalea inimoi 10p. 

Înrpass dens sosipea naeninotenyiz0p, Siyismand 
Batopi  tpimise aiui în uapa Pomîneasts ne “Nanatiu, 
ka S5 adănz asi Mixaiă păsderanăa ui stearăa miaits— 
pesk, mi st npiimeasir de aa dinssa mi de aa ucia- 
aa4ni Boiepi aspsmîntsa. de rpedinuz dăns ronpinde= 
pea îneoipel. Nimix nă nztea sii pio.13i Mixaiă mai. 
amap mi mai kă. nekaz de uit, snde epa mai nainte 
neatipnat npin spazăpa 5pazasi Să, s5 se Baz> akm : 
săn5s npin' sneatipize asi. Sipismend Batopi ; ui nimir 
nă'4 dspea aa inimz mai mat de: 'Hită, ande amlenla 
sz;.se înice îngoipea ne temeis. instprspi 10p ue Je ds 
dăse, s5 so nomeneasts anăm, K5 npin pzstatea snopa 
i S'a sat vea mal mape napte din nătepea de a. azipa 
nenips ineae natpiei sase, Siait de natepea. îmnpe- 
Bp5pi0py de 455 toate în nsme de sine d'o ram da- 
tr, mi densse spămintă atit ca, rit uri vueia aaayi 
Eoicpi. Ap fi zis vine-pa, k& smepipea aveasta, ns toa- , 
le Kz epa siaits, iap fi desispamat săfaelăi 3 uca 
„mape-wi iap fi miruopat issipea de a a5kpa uenlpă - 
fepivipea uzpii. Dap ns; ea nsplind d'atispăpea în 
inima sa simyipize aucsto înaute a ui mai înainte, | 
A5ip5 tot Kă aveami enepuic ui „pian. natpioti ra 
ui “întiiă, mi se îmB5pB5ls snpe sipăinpe noss. Isnp5= 
Biie sae vene -mapi adzora tot mai. măat aa mspipea 
nămeazi sză uoasi bn; ui semsna a fi nstpens 46 
d'asna de 0 idee faBopils , 55.. upisina vea dpenite, 

8. 

să 
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tpese st: IS aleasK KT iperse. so fio mai cine-i 

„mentpă apa sa. 

În Bpemea, în tape se ăpmr (past aia ză : Sinis- 
mănd Batopi, măpi Ssatanăi Aspat Il. Opmrlopsa să 

Mexemet Jil, sokoli sr'wi însemneze înuenslăa stini- .. 

nipei Kă îmubu'ipea prsBprlipei din apa: Pomineasrs, 
“Xotzpind. Fa S5 RAZD Kă hai mă4l uătepe asănpa - el. - 

mi ss nedenseasts ne Mixait;  desnpe o uaple - înzils 
nic Tatapi sa npin Moidasia ss nzipsnzz în papa Po- 

„mineasur ; desnpe aul: napte nopsnti asi Fepxat Ila- 
ma de sa "Nionoa, ra .Ipekînd: Dsnzpea dinkoavi, s5 

'snpizineasiv a5pspize apmiei izispomuti. .:Ivipe în= 
venztăa a5t Isnie 1595, Totapii aă mi nzozait:în Moa4- 
daia ui amepinna uzpii Pomîneuiti.  Mixaiă ns: ao 

„ars Bpeme de a mutpsude în avănipăa ep: eminds= , 

ae înainte us apmia sa, îi. sas, îi pipsi mi îi îmnpr= 

lie sisinds'i a se întoapue de snde aă senit. . Ksm-a 
isnposit sviuaia aueasta, se întoapse înrpas îmnpotioa.- 
asi Fepxal [lama de aa Nisonou,: no kape asemenea 
sa dipsi, -apse Opaus Nikouoaăa wi în năslii, iap e= 
tatea o 4s5 neatins, neasînd Ipossinsioaseae „nenipă 

-a o konpinde. | 
- =... : Bipăina aaeasta îndoilt a fost nsmai o aperalipe 
„nentpă.. aaleae mai mapi. .Săilansa Mexemet n5 epa 

atit de nersiit, nentps t5;Mixaiă a apsnnat inărăa lăpe 
mesă,:Rît 6pa de îmbiepmănat, uz de tilo-opi saă (5-. 
ol tipi ui, întpenpindepi snpe a prssoi, ns nămai 
niui Sha ma isalit nimit ; i a dat npinex asi Mixală 

“Ba sD fan 'Tăpuizop tot p554 uei sta npin 'nătinys. 

Întp'aueasis stape de nekaz wi mînie a Ssitanăazi, se 
înfopius Sinan - Maua de aa Psmeai, kupe îi z510ui 

ană4, K5 Ba Smepi Ne. Mixaiă mii Ba adsuo aa asisi-. 
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tape: . Sinan, kape epa sn enzdal de peaigia upenli- | 
measts, fiă aa ănsi nesuap de a Sopenta din Neanoa, 
nopni în Bapa aueaziani an assnpa asi Mixaiă no 180,000 - 

Tepui, anînd să; romanda sa mai maini Ilaui, Anpo-.-- 
„miepea auestsi wenepau nstepnit ks atila apmie, ui a- 
ae Kzpăia fate sileze epa tsnosiste de oumte, se nz- 
pea a înssfaa rpizi. mi fpiks mape nentps apa Pomi- 
neasu5. : Mixaiă, nzstpînda'ui FBpâzui ave opivinăit, 
Înens.a faue. nperzlipi snpo a se îmnpotini aueazi 
Bpziimatm hătepniu,. ape kă nătepea sa uea mape so - 
nzpea us Ba înriui wapa POmîneăskz. , Tormai întp'a= 

„Weasis Bpeme, kind Sinan întpenpinse esnedipia îmnpo- 
tisa 45i Mixaiă, Siyismsnd. Batopi swpovtopea nsnta Sa 

» = F5 Mapia., Xpistiepna, .apxidzuesa de Asstpia, Ja kape 
a noflit ui ne Dixaiă sa ss se afre fai. Mixait, în- 
deaetnivinds-se x5 nperzlipi nentpă.-a45nla sea TpUZaB% - 
nă Sinan, nă-nălă mepire, ui tpimise ne Sipoe - Bszes- 
Răi "mi no Padăa Kasofipesrsa 5. dapăpi npeyioase, 
fsxind tot d'o dats ksnostst «si Sipismsnd Batopi, KB 

„Sinan 5 o apmie nămspoasz a aăns qa Dănspe aîn- 
r3 llispuis, mis Sa ansrat sz [axs sn nod ne pase 
KA S% tpeaxz: în” apa  Pomîncases. Bestipea ..aueasta' 
lspsăpz esexia nănţii.  Sigismsnd Batopi, sootind ns 
Benipea azi Sinan ns 0 st se mspyineast nămai. în 
apa Pomineasts, si uz. fiind noposit a sz szBipuea=: 
SR& pbsBoi51 . îmnpolina A5ă Mixais , sa tpese 'mi în 
Tpansinania, mi de asi mai. denapte în Barapia, 1455 ' 
nsmai de. uit mzsspi de nperztipe. : [le mipeasa sa o. 

 tpimise aa Samour-Binap. (P' pa) însens a stpînze oiutipi,; 
aui tpimișe uri aa îmaspatăa Psdouf: perinda, a si dea 

„axatop întp'aieasis îmnpe:xspape npimexdidasz- nent pă 
uspiso kpeutine. În spomea în sape de loato uspyie



  

+ 

o: 
so! fruea nperslipise : “raniinuioase + anant-rapâa t5p=- 

veasks a.uli tpenst Dsnspea uii a înaintat npin -uaps.. 

nînz aa satăa Izasrspeni. "Mixaiă, neamtentind axs= . 
* toapeae stpeine, îmi tpimise, ne Doamna sa Stana mi 

toalz” fămiaia dinnpesnz ns toatz anopea sa aa Sisiă 
asemenea tpenspt în Tpansiinania mi aapi soiepl, ne 

- Hapi Gsipînemeae ni epta ss intpe în asnla aueasta - 
„nenipă natpia a0p.  Dsnz aueasta, 'tpiminind o napte 

din apmia sa na ss pie în Îpiă anant-rapda lspueasaz, 

kape Îmfinsese arspăa 42 Itz.srspeni, ea k5. 8000 oa- 
meni an5k5 dpămsa Mispis15ă “Aa A0R54, &nde Sinan 

aăipa aa nod ne. pase, Ea sui lpeatz apmia sa uea 
“mape, Kăm sosi, nămai derit dele nsna+s asănpa 'mo= 

intepii0p mi a5pslopiiop, mi 0 a5n5 întpears “onpi 
szipmipea nodsăzi mi tpenepea neste Dsnrpe dintoaui. 
Dap ss o mins mitz .de oameni Mixuii ns astea ss 
stpz:năiasks toni Wzpmii. - ile Aa ăn 408, dor ziie de— 
napte de Ilizpyiă, lpensps nimte tpsne tspueuiti în pa- - 
pa Pomineaskz; asemenea mai tpex5p5 Eă.45ntpe-se wi 
aale ipsne. Auestea fsps Beste aobipr ne Mixaiă do 
aa snate ; atănui ea fiind sizil a se tpaue îndsprt, Sinan 
isnpzei nodăa mi îmi ipexă toals apmia. : Mixaiă -se 
ipase în dossi Ksasrspenizop 5nde îmi awezz aarspăa; . 

- Sinan mepso dăns dinsăa nins aa Isisrzpeni. „ars 
„păă asi Sinan se deosisea de aa asi Mixaiă. npintp'sn: 
Kpinr .mosip105; npin mi:R10K5A KpiirăAzi. epa n Wang | 
de nsmînt mi. de aemne, wi în tot aoRăi- auesta ns: 

Întpauestea, îi . ' înnenea mai msat de 12000 oameni. 
neni 43 Mixaiă oape-xape aisstoape din 'Tpunsiinania 

“de aa Sigismsnd Batopi, ui din Moadasia dea Illtefan. 
“Pozan, mi toată apmiea asi rpesis nins +a 16000 
soadaji Jarspsa Asi Sinan epa. amezat întpo. nozigie, 

, 

n
o
 

a
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„Înaatz ini mai 'pănz, mi se afia întpinssa neste 200,000 
Tspui înapmaui. - Do mi nedea Mixaiă, K& nămzpăa 
Bpr:xmawiop este de  doss-snpe-zeue opi mai mape” 
de rit a apmici. sate; asînd înss n'sde:xde în Dsmne- 
zeă uii în Kpedinya ui Bitexia so.dagiiop sri, n5.se - 
sfii nimi a înuene ex cstsiia. Aa 13 Asrast, 159, 

o date ns Îststsa ziaii, nsind toate în opindaiaas,. îm 
5Ep5Li» apmia Sa npin sBinte notpisite K5 Îmnpe:n5= 

papea. mi demne de sn genepai mape ka dinssi. În- 
K5p5i5 no. Pominii szi, adsuinds-ae aminte de isnps= 
piie veac siteze: ac -stprmouii1op a0p, ue aă-aă ss=: 
Bîpmit ss6 Mipuea vei : Bripîn, săs. Brad ]leneur ui 
Padsa de-a. Afsmagi, îninpoliza snei asemenea msauimi 
de Bprizmami; inimz ne Snrepl ka sp se apate Bped-: 
nivi de fonteae 'ueae mapi axe nagiei , snrsperuti ; “mi 

dsnz wo îi îndemns ne topi ka sm ăpmeze ne" dinssa, 

tpetă manţăi mi issi apmia uea nămrpoasz a asi Sinan. 
Îndpssneasa aveasta mape a asi Mixaiă însuzimints no 
Tspui, Fiind-xs de amîndos nspiie se A5nia 55p65- 
temte, nzdexdea ripăinuei ns se wmiia desnpe ape 
napte sa psminea. - Mixaiă. apsntinds-so asănpa Tsp- 
qiop îi pesninuea adese opi .nînz aa Aartp, fiind ma- . - 
pe) omop; Tspuii năerîndăui n.tepi.e, se. siea a snpi-” 

„ xini n5Ba-a, uti site 0 dats rtzînd tă. măanimeă avea 

nămzpoast asănpa 43, îi siica ss se pars îndspst, 
Întp'a auest rin a pinst: 6zteaia deaa prsTpilsa soapessi 

„mîns desnpe -seaps.  Anpoone de: sfinpitsa soapeaii,' 
sosindsi asi Mixaiă nimte tpsne de nedestpime, ueepa 
denapie de aarsp mine kapo “ex ac kiemase am, 
penipea avestopa. însăfiegi nstepea uea ostenils - a ap- . 

miei Pomînemti.  Atsnui Mixaiă înaintea apmiei Sade, - 

întosspomit de „Bpe O Higi-Ba de ai szi, se apăs5 în 
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miz10k5k Tspui10p, dosopind aa nzmint ueca se întîm= 
nina în dpămaa ssă; tisă sinrăp K5 mîna sa n» kKa- 
paiman Ilawma, ui ne aţi penepaai mi: ofiepi Tspui, mi 
k5 scmne de sipăinus se întoapse a ai sti. Aueasts: 
fants | epoire -îmerpezir ne toat . apmia sa .mi îi dute 

nătepi nos, în kit onpiîn ao toalz apmia tspueasts. 

Ile rînd apmia Pominease pinea . 5rtae în 40x 5ă 
»psmamii , Mixaiă ,nopsnui na tă do» tenspi ue «e 
siznase din miinize; Tspuiop mi uapo se amezase de 
o napte. ss se fans for assnpa msapimei BpLmzme= 
mii. Tănspize auestea aă adss mape sisi6s npin f0- 
K5A A0p ue. iste ui pine îndpentat. Fsrindă-se dpsm 

 deseis wi apr. nîntpe Tspui, Aixaiă nopsnui snsi I(5- 
nitan de azavi, sa kă o napte din ipsneie Pominenuti 
SE NbIp5nZD: În MiK10R5A BpBIumauni0p. În spemea 

în ape avesla adăse mape lspbspape întpe 'Tspui, Mi- 
Xaiă: K5ză 5 toals nstepea su asănpa 40p; mimis ap- 

mia Tgpueasiz din-aor, wi o întoapse îndrpst snpe 
fsrg, În înobamsuraia uueasta „Sinan fă «sal în niuioa-. 

pe. de kzipe uiap oamenii szi,; mi fs apsnnat :x0s .ds— 
ne 5n nod în ana Niasa0n545i Ră atita peneziuisne, în: 

rît îi szpi Bpe 0 rîui-Ba dinyi din T5p5, Lui -apia nslă 

SEENA K5 Biajs. Alixaiă se ÎBRY stsnîn neste aarsp54 

tăpuesi ; dobindi îndepzt toate tănspise, ue.i aă-aă 
fost asat mai nainte Tspuii ; ronpinse mai msate stea- . 
rspi tăpuenti, nins wi Kiap stearsa ca Bepde mi sfint a 
aa npooponăazi Maxomet, desnpe ape Tăpuii upedea 
5 n5 se.noate niepde; asemenea zu uri -aate npszi 

mi tafspt.mapi.  Botpaia aueasta a. inst de diminea= 
pa nins seapa, a fost atit de rpozaBs, wi atita sînize 

Sa nspsal. în rit su a „pourit pisa „Niasons4; mi nămaj. 

* 
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întănepeăa - nonpii a onpit de ns sa - Spmat Bipsinnga 

mai deuaple.- . 

„ Mixaiă înrîmfat ră Gipăinua ameasta stpzasuitu, 

npin kape a -înfpăntat ipsfia asi Sinan, asea de „rind, 

a în zioa ăpmzloape sr ăpmeze B5iziia K5: Topul, 

-Dap în noantea aueea, adsnînd -ne sviepii szi wi sfs- 

“taindsse uă dinmii, aueuitia XotBpip5, RD, de mi apmia 

Pomîneases este ipăitoape - mii ninz de Espa:k; îns5 

fiind 3 Bvtzaia din zioa tpersts a ostenito ui a KOS= . 

_tato niepdepe de msaţi Bitexii, nă e să nălinus a în- 

vene aatv.5siziie mape îspr întrpipi de tpăne n3oz. : 

If tot Iona de pzscoiă, de ape epa anpins Mixaiă, 

"se înnoi ks xolspipea sfaisazi de  ozurte,: wi fzk5 nian 

"ra s5 se. tparv.în S5s ne Dimsonius snpe msnuii, «a 

saiă4 Stocnemti, uri axoio s5.amtente axstoape n505 

do a Siyismand Batopi. -În dpsmăi pelpauepii sare 

se 'acsts npin. Bspenuti mi Tiprosimto. «Ivesitopii - 
„dintp'aueste opame îuli nEpsip5 saseie, se pidiraps 

ră tot uBătăi 40p; wi mepsept dinnpesns să apmia 

u5lpe mănpi,. Ea în &pma 10p piind Tspuii ss n .rs- -. 

seasts nimik. Dlixaiă. se sprs tă apmia nîn5 anpoane 
de uetatea asi. Pads:Nerps Bodz, mi. ak040 îuri ame- 

25 aarpăă, * [int Ss amănrb ai, se desnspnips. de 

" KBlpo. apmia sa tpsneae moadosene, kape epa niemalo: 

ra s7 skane [latpia op din npime:kdia, în pape se a-: 
îa; asemenea mai fsyip5 wi din veae-aaato . tpsne 
Pomînenmti, Kape. fopma pda în rit asia pmaseps 

8000 oameni înapmaul. . 
Sinan, dăns ue înpesese de petpavepea asi Mi- 

Xaiă tă toatz apmia, se mitukb din aonsa. snde se-a- 

“faa, mii nek în .5pma asi; tot d'a5na îns5 epa. K5 
- uea mai. mape Bsrape de seams, temindsse EQ DY Km '
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Ba Mixaiă, îzpspniuindsse 'L feme, s% so “tpar aa 

-Bpe &n a0k neksnoskăt, Tăpuiiop, de nde ss Haz5 
“îspr Beste assnpa apmiei: lspuenmti. la ss n5 Aase: 

În ăpma sa Bpe 0 ipăns de spriimami, tpimise o napte 
din omtipea ispueasz na s5 konpinz Bpziaa. Dsns 

aveasta, înainlînd tot ună nazz, axsnse a Bărspenti, 
î1 rssi demeplat de uea mai mape naple din azsilopl. 
Aiui, dsny ue npefes Mznzstipea, ape se ziue a 48% 
Padsa Bods, în. uelsuse întrpitr pine, nenipă naza sa 
mi nentps înaesnipea de a nspla pzsuoisa,“uui dsnz ue 
a5s% o napte din owmtipea sa dpeut rapnizons. nîuli: Kă 

gea-aaitz apmie mai denaple în pma. +si Mixaiă. A- 
xonrînd aa Tiproziiute, aiui iap [sas din rsptea Dom- 
neasKt 0 ucise, no kape-0 întopi Kă mangjspl de 

nmînt mi de aemne. : - 

Sinan, neîntimninînd nisi sn apasa de sa Ks= 

asrspeni nins aa Tiprogimte, îndens 'a:. opraniza papa 

tspuemie, mi a 0 kipmsi ka ne 0 nposinnie tăpueasts. 

Dâp fiind az Mixaiă n apmia sa îi npivinzia înks rpizi 

“mapi, nă epa sirsp desnpe ripmsipea ei. a .s% skane 

mi de rpiia aueasia, 4555 aa Tiprosiwte ne . Asi Dawa 

de aa Tpanezsnl, a S5 Înrpixasks Snpe a se szbipui 

_ askpapea 'uelzyăci; 'iap. e4 xotspi 55 sipimtopeze 6 . 

“Mixaiă, spa nimiveasts dinnpesus 3 toatr apmia 45), 

ui ne ăpms neazind a se: mai teme: de nimik de aa 

snate, ss ntpsnz5. în .Tpansianania mi s5 romsineze 
asipspiie sase desnpe naptea .aseasla 5 axe. apmici 

tspuemti din &nrapia. Sinan se-ainrăma ră ideea a 

“ ueasta mi nsdsdăia înrpas &n pesăatat nopouit de aa 

“ue întpenpinse ; . fiind x îi nenise este, 85 mi Xa- 

"“m5A : WBt5p5SE este ss nopneasiz mi s3 Bie npin NMoa- 

daia în mapa Pomîneastz, ka S5 şe 5neasK5 Kă apmia 

S 
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tăpueask5. " Anponiindsse ns apmia să do 1051 snde 
se alia Mixaiă; îmi" ainezs aarspsa din notpica aa- 
rspă-ti Pominese,. "Mixaii n noineo sac mi:10aue, 
we 4e avea, de-mi v'a întpenpins o putzaio! mape ș 

"dap a fost ncososit snpo a sazbi în:tot insa apmia 
Asi Sinan, snpe a: nsne niediuj aa îmfiingapea n.uană— 
A5i 45, mi snpe ax osteni nins aa sosipâa 'a:xstoape= 
40p din: Tpansinania, ne ape 40: amtenta în tot mi- : 

- nătăa. Desnpe 0: napte ipiniitea uele na s5 isscasks 
fsp5 Bcste ne Tăpuii, kapi 'f5pb rpiss se deuspla' do aa 
darsp snpe a sefi npin Aonspie Bevine; desnpo aata, 
oripea we.e ipesăinuoase nentpă xpana apmici , no= 
npinzînd tpansnoptăpiac, ue' so fzuca nentps anposizio- 
napea ei. lite o dats 'întzpilă te -o napte de 'Tspui 
ai îi tpzij6a dens sine aa donăpi neksnosste 10p, ui 
akO10 da nsoais assnpzie fssind mape .0mop ; aat5 
date snpe a însnzimninta ne Tspui ns se sfia a' da 
NTBA4D Eiap asBupa “AarBp5asi,! îsuîndăi narsco simyi—. 
toăpe.  Ast-fea RSPA:R5A Uli 10881 -în1esnips no: Mi-. 
Xaiă,- Ka s pie mai msatz ppeme ne Sinan în fpiă, 
ui în nazs ostenitoape, nînii. cînd sosipr a:stoape-ie 
amtentate de aa Sipismsnd Batopi. aa 

Siyismsnd Batopi, dsns ue se înnitiinms de aa, 
Mixaiă, desnpe intpapea asi Sinan în apa Pomîneastiz;e 
153 masăpl snpe a faue toato nperztipire K5BiinOasc, 
nenipă auest psssoiă sepios, -mi aa 6 . Sentemspie, 
1595, naexz din pezidenpia'sa de aa Bsarpad, na, să: 
pie în. mapa Pomincasas. „ Mapursa, 431 a fost, învet; 

"m6nlps 5 tpessia ss amtenle a ss se sipînrz îm= 
npeităpăi 45i toate” lpsneze niemate. Aa Sassesenr 
npiimi o 'peslipe nizzls, K5 Tatapii, rapi epa sr sie 
55 so sneasks k5 Sinan, psmîn no. ok; fiind ks Ka= 

„N
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zayii mi Pomii aă nsoziit în papa'a0p.:' Axsnrind aa 
sats.a Kodaea, în a 1675 aarzpăa avi, wi de aiui tpi- 
mise a5i Mixaiă oape kape întspipi, nopenuindsie însz . 

Ka st nă îitpenpiuzs nimik “epa deosisit. Dsnz “o 

se slpînseps “omtipi mai măate, nopni mi ea' mi: reni 

aa “Bama Bpanăusi. Aui sosi ui pinusa 'Moadasici 

Illtefan Pzzan, Fpsia îi sipisese Ha 5 Bie Hă 2400 
nedestpami, 800 nr.speni mi 22 tsnzpi. . Kocopindsse 
în mapa Pomineasas aa Păkzp, în 'axsnsepr mi axă— 

toapeze de aa Îmnspatsa Ilepmaniei, tpimise 5 gene- 
paasa Aubept Paisiy ui. ape sta din 1600 uatafparui 

" (îmspssani kă fepă) mi 750 nzazpeui  fiopentini 55 
uenepassa Siasie - [lisozomini. Toats ortipea n Kape 

a a:xsns Siismănd Batopi aa Pănzp epa 20,000 rs- 
aspeni, 32,000 nedestpami mi 33 tsnspi. Întp'azewtia 
epa, 24,000 Szusi, nspopa Sigismsnd Batopi a tpeszit 
s5 de ÎntspeasKs npiBeaenispiae, snpe ai îndemna. Ea st 

ia napte aa esnediyia aueasla; 300 azaui; 800 . xat- 
, dai “de aa Opadia mape wi 2000 rBapdisti; 1000 ne- 
-destpami îmsp5kaui în ncrpă ns hieatsiaaa Sisieniiop:s 

1000. în aaastps tă Eeitsiaia Bpautonenizop; 1000 în 
nepile, RE eatsia.a „Medieuieni.op , mi 1000 îmepr- 

, Roi “în pom ss Keatsiaaa Bistpineniop. 

“ îca Simismsnd Batopi tpeind Dimooniua, se întini RE 
x Mixaiă, ini 3nip5 apmiiie mi neste“ tot se în K5pb 

+60, 000 oameni: Dsnz uese amtentapz ta 55 SOSeasK% 
Bâpzio Ră uee tpeBsinuoase nentpă 2pmie , mi dsns 

. ue soidagii psssfiapr do osteneaia dpămuzaăi Siyis— 
" imand Batopi mi Mixaiă naesaps din“fonsa snde s'aă 

- întianit, mi aulezap5 AarBpaa întp” sn A0k, sn mia de= 

napte do: Tiprosimte, ră rînd ra în zioa Biitoape ss 
"îneains B5iBala ui .Ră îndpsneaza mi isyjeaza Ss îm- 

.  
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îpizomeze apmia . tăpueasiz. N de apte. de AATDp5A 
speuntinesk - epa amezat Mi AarLp5a tăpuesă, | Sinan, 

se zive, 5 din Biîpfăi msănteasi, wo deosisea aarzpoae, 
a npisit aarspăa Epemtinesk.  JIzind în szrape de seams: 
nperstipic, ue să fpst nentpă . BDizaia niitoape, "1 

ptzind msaigimea „mi tzpia apmiei nperuline, se_ sne- 
“pi6 ; mi nsind în rînd isupvniae, uo 10 Ba faue, apmia 
aveea xomîndalz de sn menepaa spao sa Mixaiă, i se 
sazpi tot năpain5a de a amtenta zioa aueca, în kape 

cpa s5. se fans ssizaia. N5 sc mai rindi aa nimir do 
zit aa ferz,, sokotind , noate Fa 55 pars no „Kpetmtină- 
mai în Băntpă,5pii, ui-ak040 55 vepuo soapla no= 
pokăi în imnă mai Aapră. Fzpz a niepde zpeme, 
nopănui. ai Asi Mama mi 451 Mexmet' Beiă, na ră o 

„mapte din. omtipe ss intpe în Tiproniunte, îsrsdzindsae,- 
K5 în Bpemea, în tape nperutinii se pop îndesetniui aa 
"konpindepea uetzuii, ea sa dintp'sn ao askans, pa ridea 
fspz Boste assnpa 40p ulii îi Ba înkănuizpa. Dsns ue 
Sirian în ast-fes de 'nin îmi asksnsâ; făra sa ş: neste, 
noaute se pidinz x toats apmia, afaps do ueca 4e pa. 
S5 prmilo în. ; Tiproziwte, uri .nopni : ustpe. Bssporuti. 
Siyismsnd  Batopi, în, zica: spmtoapo dens pzstpilăa. . 
soape.zi, ameză apmia  Rpeutins snpo sstae ; opîndsi 
ne Mixaiă în. Îpănle 5 0 tpănz, mi'1 însspuinz Fa 7-55 

- fanz_uca. din tiig aonipe. na &năa ue a fost tot d'ăsna 

Bipzitop. în toate JoBipi.e ră Lăpuii, mina yea Ye sin=*: 

Ip :aBea nslepea de ai însnsimînta nă nsmeae sră oi 

” piteaz,-kape a ans 5n năme de rpoaz» . nentpă dinu. 
Apmia întonmils se miuKs- din J0K54 STĂ, ulii se a=" 

nponie de ossx ănde se afra arspăa asi: Sinan. 
Dsas we înss a Bozat, E5 avi nă este niui sn BpB&- 

mau, se”tems s5 ns fie pe sn nixaemsr. din naplea 

a 

1
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Tspuizop.  Tpimiwindsse isoade a sr afae spmeae 
apmiei tspuermtă, se dete- nopsns apmiei kpemtine "na: 
toals zioa sr fie.rata de sstraie, mi ss nă nse ap= 
mee mos, jiztpe seapr:o0 măime de Tspui sapi, 
înainte de a nsena Sinan kă aarzpsip se prsuindisepr 
npin papr snpe a :xefi, se întopsesepr atsm.aa 4a— 
rsp; aiui detepz neste aarspăi kpemlinesi; se omo= 
pipz uei mai măini;,năpintei nămai ns fra a5 nstat 
skzna mi a se asknde în întsnepensa nonuii. Apmia 
rpemtineaskz” nclpeks în apme -mi noantea aueea În 
zioa spmsloape se întoapseps isnoade.e, Rape întpe- 
dingap5, 5 Sinan este denapte ne dpsmsa rsipe Bs- 
Kăperuli, îni-F5 Wape de rînd a se mai înloapue în- 
dspul. - Fuîndăse sfat de pisnoiă, oope ss ia apniia 
În roans ne Sinan;. saă st Ronpinzz mai întiiă uetatea 

Tipronimtea,, în rope se afza o tpsns de npr:imaui 
Bine întzpilz, Mixai .nponssc, ka mai întiiă s+ se no- 
-npinzz vuelalea, wii si nă se aase Bp:tmami în snale. „Aa 
16 Ostomopie 1595, -amponiindese de Tipronimte,: o 
înkănpispapr mi-se emezaps. 30.-tsnspi îmnpotina ue- 
tepi... Desnpe o Hapte: tsnspize, desnpe: auts naple 

! fonsa, ue deteps soadagii, aa -uetate, îusnsimîntap's ne 

Tspuii din A55nlpă ui Bp5p5 ST. fans :0 I5B5Aipe a 

faps ; dap aseasta n'a îscstit, de uit a fzast nămal: 
xoR mi dpim apmiei Fperutine, Ra ST: intpe în asăntpă 
Ii S5 xonpinză _uetatea. Komandanyii, uetzpiă Î5p5 
npinui, mi Axi iama f tpimis în : Tpansiaania -aa 
"Ka. - Ilpada, ue o.fzsp5 soadagii aiui, a fost mape; 
K5lpe aucastă se rssipz în: 455ntpă: mi 2 tsnăpi mapi 

mi 44 mai miui. În rpacs dens _onpindepea vetzyii, 
a: KTpia înksuyispapo a inst nsniai: do Zig 2 apmia 
pouilinoasss. se“45% dsnr Sinan a S5'4 roncăsts, 
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Sinan se -afa 'aa Bsrspemti, xând ia penit peste, 
k5' Tipronimtea a uTzăt în miliniae” xpeiutini.0p. Pe- 
nedea onpindepe a auewtii uetupi ui anponiepea ap- 
mici. pemtine atita fpins “i Bzrat în inimy, în ritxo= 
topi sv fsrs mi de aui. Pidisîndsse din Bsnspemmti, 
dete fo opamăasi, ui n'ană spam a asa niui rapni= 
ZOnz în velvisea do aa Padsa Bod, de rit 0 ămnaă 
de npaf de nswks ua, uînd nop intpa Kpenmtinii în 13— 
sntpţ, sz i se dea tor, wi ra ss foi mai Kă în1es= 
nipe, 47s5 măite azkpspi îndspzt mi anăit dpămăa | 
rsipe Ilispuis. Întpaueastea sosind mi apmia kpeiutin's 
aa Dănspewmii, ns intpz în A5nipă ; APS Opaulii Aa 0 
napte mi înaints ronind ne Sinan ne spmr.  Asfea 
veteusea de aa Padsa Bodz se snapse uli se snăapeps. 

“în sînt, fop'a faue sina Bpe ăn pră. -Apmia rpemtins 
ronea ne Sinan ast-fea, în rit, a:xsnrindsu snde-na, 
SD'A sicasi5 a sta qa plac. Dap fiind s3 ne dpsimsa 
ne ăndo tpenăse, Sinan apsese sateze, mefzise mi po- 
pise lot, apmia pewmlins a tpezsil ss ia aut dpsm ra 
ST amisnri aa Ilispuis. Dost miispi denapte de Ilisp- 
is Beni peste asi Siyismsnd Batopi, ns Sinan, arsinid 
îndzpzt o mâiime de tsnspi mi aate d5tp5pi, K5 0 

- naple din apmia sa a ipenst nodău neste Dsnrpe, 5n= 
“de s'a fast mape omop întpe Tspui, rpsinds-se Ea- 
pe de ape ss tpeass.mai înainte; dap uea mai mape 

„Baple din Tăput răapzae, 5 porii ui:kă dositoaueae 
elite, sînt diunoaiie de Dsnzpe. “Atsnui apmia rpe- 
mins se rprsi. FTIpo Ilispuis, axănse apmia lăpueasas, 
uape se înri6szia aa nod, mi se învens 0 sztvaie rpo- 
zaBz; 0 mape naple din Tspui so npinseps poti, o 
nâpte se „Omopîpb wi antt Haple se apsnuz nesle nod 
în Dsntpe. Ana Dsnspii epa powmie de sînyeze tsp- 
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uesk, wi no d'assnpa nă se pedeaderit tpsnspi moap- 
te naătinde. În sztsaia aucasta se omopips 5000 Tspui; 

- so npinsepr Bii de: Ipei opi ne atiyi; se nonpinsepb 
6000 de napz ună asipăpire apmiei tspuemii, mi se 
sksuap din posie 5000 nperntini: Dsnz isnpzai.e 6s- 
Upaici, se stpiss nodăi; dap mai prmssese uelalea 3 

Iispuisa, în ape se afa rapnizons tspueastz. - a 26 
"Ostompie. se înuenă a se. năwazpi uelatea ră: tănspiac; 

da 27 se fos asaat, mi dsnz ue se konpinse, în 455n- 
"tpa se [zu 5n omopialit de .rpozag, în rit, din toi 

Tăpuii, ue se afaa aiui, nămai snsia nsist sasna.: VYe- 

tatea den aueasta se deto npudz'fonsazi mi se sipirs 
de tot. Sinan 'naii de putine se înloapse „a - ltonstan— 

tinono., ănde. mpi: “de inim'r pea» KD Wa nălăt. isupsBi 

nimik. . 

ui nătepe se îmnpziutiase o rpoazs în toate nzpuiio. 

„laăda uea mai 'mape nentps isnpzaise ueze mapi se 
dete asi Mixaiă, ape a toate npinemăpiie a apstat 
dosezi de înpesenuisne mape, ui “aa. toale” întimn. 'Bpi- 

ae de aosipe ns Tspiii, s'a. nsptat ka we. mai mape 

menepaa, dînd npetstindenea semiio de nspax mir:spa- 
B5p5 pap. Mepilese aveste mapi ze k&noskă sinrăp 
Siuismand Batopi, în ozii kspsia Mixuig: a -despoatat 
nstepea săfielsasi mi a Bpanăiti S1ă. Dsnz szaipiui- 
pea p5s50i545i, Siyismsnd. Balopi stpînse o obmleasi:5 
adsnape de topi zoiepii mi susmbami!. Aiui 'dsnz.uo ': 
n5 aa5de adepspate înz45 îndestsa mepiteac asi Mi- 
xaiă, îi înspedinyt anspapea wspii mi de asi înainte; 

în îndemns: a s5 5pmeze ka mi nînv aksm, snpe a fa- 
e ss ipismleze npiuina upentinzizpil îmnpotisa 'Tsp= 

Asi-feu se  isupsi k5 nopovipe întpeirpindepea a 
„ueasta îmnpotisa asi Sinan  Ilama, de aa E5psia nsmo 
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viz0p, mi în sfipmit nentps înrspa:sapea asi fonă srim= 
pape în tpaxtatăa de ssnsnepe înneiat mat din ainte, mi 
Îi 455% papa înipears dinnpesnz E5 .Benilpiae -ci ra 
Ș5 0 administpeze ca. neâlipnat dăns km îi Ba nazuea. . . 
ta Întpo isnprBi0 aveste nopouile se întîmna5 1e-Ba - 
neiasnat.. Iloxonia îns de msat zanistăia axianga a 
“ilo tpeae Ilpinuinateae; natima ei pestă mi: mai 
mMăat, dăns ue înpeaesc, ks Siyismănd Batopi aă frnst 
Basasi ne Ilpinmăa. uspii Pominemti mi ne aa Moada- 
piei... De nimik nă se mîxnea atit na de  Moadania, a= 
sănpa pia tot d'asna. mi-a abst orii niponiul.. În 
spemea, în rapo Siyismănd Datopi ns Mixaiă. mi Ilte= 
fan Pzsnan, epa înksprat în' pzsnoisi ră Sinan, loan - 
Zamosri. Itanpeapsa peratsasi Ilozonici, rvsi Bpeme do a . 
smăiye Mondasia de ssst infasinpa asi Sipismsnd Ba- 
topi, :mi de a o adsue săst asizatape do Iloonia, 
Sipinrînd omlipe nsmspoass, f5pr a faue nsnosnst nia= | 

„_D54:ST5 pene, inlpr fspz Beste în Mondania, ne ka= 
pe xesne o Konpinse, neafuînds-se aui Ilpinusa IIltefan 
Poznan ka ss 0 anepe,. mi amezz de [lpinu ne sn 

lepemia Moria, sape. epa înuinat K5 totsa întepeseop 
Iloaonici. - Siyismsnd Batopi,. dsns ue a. înpexes. de 
întimniapea auealsa,.dele azi Illtefan Pszaan o napte 
din o utipea Szsi1op ka, meprind nă dinsăa în Moada- . 

„Bia, sta aste îmnpolisa pibaazazi sză snpe a'uli do- 
sindi skasnăaă, „ui dens aveasta, sv se întoaprs îndzpst în 
Tpansianania. - lepemia Moria, ape npin 'a:stopăa lo 
aonizop se îznăse [lpiny ax Moadapiei, aszind de neni- - 

-pea asi Illtefan, îi emi înainte. us omlipea sa mi ks a- 
zstopăa [losoniz0p, în pipi, . în npinse : mia tpase în 

Neans.: Întîmn.apea aveasta a smnast de spr ne Îm- 

nspalsa Mepmaniei, ne Siyismsnd Batopi mi ne Mixaiă
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 fiom-apo din tpînmii ap fi. pat ss pbssne. moaplea 
Asi Iltefan pri sg nedenscasrs ne lepemie Morira. 

Tontr îspr-de-aeyea se apsnra assnpa Iloxoniei; dap 
aueasta ssct o, mass de fsyrpninie astănzânds'mi k5- 
peleae, înme.5 45mca  'pisenia Ji Zaimosti prmaso 
nămai defuimats, mi lepemie Moriia nă se nedensi.: 
[Kind mai tipziă Xasan Ilama, să o apmie de-Tspui. ui 
de Tatapi, nvezaiîn Mondazia, Iepemia Moriaa tpimise 
denstaui în Tpansianania aa Siyismsnd Batopi, psrin- 

ds ra sm iipiimeass sănt „npotenyia sa, fiind uz e. 
- dinnpesns ră toat5. mapa Ba swi fie pasa, nămai sri 
dea a:nstop îmiipoliva, npimedici uci peni assnps. . Si- 

ismsnd Batopi ma rpezăt nponănepie aueslea; lepe- 
mie. Morisa a fost siaita aasepra aa axstopăi Iloxonici. 
Diela peratsasi auestăia în npiimi s55 npolerpia sa, tpimi— 

se aa Konstantinono. soii,, Fa $5 poate ne Ssatanza 

nentpă dînsăa, mi păr5 mi ne, Soaii: Îmnpatăază Psdoaf 
mi ne ai Ilanei, na st mizaGueasks aa Sigismand Ba 

„topi snpe aa“ A5Sa în nau... SS 

Dans ue se sipsi Sinan, mi rpoaza apmes0p po- 
mînemti ui snrăpemti ipersps Baatanăa, mi îmnpoiutia= 
ps 0: Îpirs maţo kiop nînb în Konstantinouoa, Șiyis- 

-mănd Batopi întp'aueeauri: iapns, ne aa înuenălăa, ansasă 
1596, întpenpinss o usastopie an Ilpara în Boemia ia 
Îmozpatăa: Psdoaf, supe a Bopsi ka ss se fakr npers- 
tipi nos. de pzssoiă îmnpolisa Tspuiiop.. sa întoap- 

vepea sa, „souolind ks: „Tspuii nă Bop mai faue niui o 

miuiape îmnpotia, uspii pominemli, mi înrpedinpînds- 

se, ns Mixeiă sinrăp, 5 Pomiînii - szi. este în stape „de 
ai pinea în Îpiîs, ka ss ns mai ipeant -Dsnzpea din- 

ROa“i, învenă a aărpa n omlipea sa îni Gnrapia mi 

în Banat, snde Tspuii înus de măat înfinsese niuiop 
. 

7. 
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statopnin, mi &nde wi tpsnezo asi Psdoat se îndeaetni= 
mea Î1p7 nperspmape. În npemea aveasta, rînd Siyis= 
mănd Batopi se afaa rsaztop, mi xînd' apmia 'sa asta 
Aăkppiie Îmnspats.zi Mepmaniei, Mixaiă se fonosi ră 
ainiutea, ve o.aBă desnpe naptea Tspuiop, snpe a min= 
mopa tixsiomia, ue apmia asi Sinan o npitinzise în 

" MIRAOK5A N5pi, apzind ui nsstiind tot se a întimninat, 
Fiind Kz uea mai mape napte din azritopi fagiseps în 
Bpemea pzsuoisasi aa: nisnuă, mi fiind K5 se nspssiso 
rimnăpiie mi nă sc [5r5pr semznstăpio osisinziţe; 
rind se întoapseps asrăitopii ne aa Rasea0 10p, 46 r5= 
sip5 apse, mi anspr a se +5nta să iinsa de ueae tpe- 
5ăinsioase nentpă xpans. Mixaiă, ne xape î1 dspea aa . 

"inimă nenopovipea 'săn5ulii0p sti, A55 .mTS5pia0 ueae - 
mai ssnc snpe'a axsla ne. topi, na iap sii fans Aa 
A0K Kaseae A40p, ii nentps înuetapea ainsei, adsse să- 

„Hate nentpă Xpana tztspop mi ssmînys nentps sems= 
nDl5pi; asemenea 45% wii aate mssspi:snpe a Supă 

“ opi=ue: rpestspi ne kape.40 adăsese fspia pzsBois4ăi 
tpenst. . În spemea aueasta 'a înrpizit de a întpodzue 
“oape-kape persai în ivepnisipea m nastipis0po În tape 
intpase o- desopdine nessfepit. Dap tot de-o-dats 
fiind uz asi îl tpezzia soadai nentps Sronspize saae, 
mi fiindă iz pzszoaieze, ue se nsptasep5 ne nsmintăaă 
NSpii, a5 îmnpsiutiat ne a0Ksitopl întp”o "napte nui aată, 
a întpodssă snă : amezsmintă, sa op-tape aonsilopă ss, . 
psiniie pevinină ak010, &nde "40 ansrat NăBAikapea ae 
sti amezsmîntă, Kapo sa nămită aerzlspă' 4 asi Mixaiă | 
„Bodz. . 

Avueastz .Bpeme de nave ui dinimte, 6 epa' npea 
tpezsiniioass , nenipă îmesnstzuipea de slapâa uspii, 
dsns .atitea psizail pante “ui noripessprhalo de aa, 

, es 

o
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ptdiapea. asi Mixaiă nentps - despozipe, n: nstea $z pio 
măat. Ps5ois4ă tpezsia: iap 55 se înveanz, fiind. K5 
ninta” miînici Ssatansasi Mexemet epa Mixaiă. Dsnz 
40 B5ZY. Ssatanăa,, KB E5 apmeie nă. noalo isnpsai ni- 
mik îmnpolia 45, Epoi:aat dp, i f5Ră Naan E5m 
ap ustea sri desrine, de asianpia! veop-aaate nsteţi ” 

xpewmtin e,. mi -anoi s5 “AGBBAEASED assnipa A8i sinrăp. Rd 

„ Mstepe mape, mi ss, “adăkz papa pomineasts jap aa sta- - 
pea de ssnsnepe de mai nainte. Înrpass dăns neno= : 

_posipea asi Sinan, Ss.utansa însspvinv ne Ilauă de za 
Buda din Onrapia, na ss destizs neropiayii de naue 
Kă Îmazpătăa Psdoaf. Kondiyiiie, ve 40 nponsse S5a- 
dansa, epa foaplo fo. tositoape nentpă. Îmnspataa ;. “epea 

„ÎNSD Ka Îmaspalsa sz fans 45 Mixaiă . sănoskslz nawea ” 
ateasto, ni S7'A Aase. dgns aueea sinrăp Ra SPA neden= 
SCasKD Ha Me 5n penca. - Îmaspalăa Podoaf - mtia: -s3 
npenziasks taaenteae wexe eminenie ac asi Mixaiă 
ESAOIIGA S154BEIE vea0 map, wo ae ză ca “îmnpo- 

“tisa. Tpuizop nentpă. 1010554 spemtinsteuii, ami în mpi 
Bea na 0 stanii.de a onpi:ne 'Tspui din: Epic. aue= 

stea, a s5 nă noals ai desfsuspa mai în at A5Rp5= 
pie pESB0i5A5Ă a0p... De axeca ns npiimi nisi întp'sn 
in nponsnepiae. do noe, ve îi ae. fină Ssatania. Nois= 
sătind sa Îminspatsa 55 neroyiaiiae - Sao, Ssatanza 

"uopr5 ui întp'aats maple a deosesi ne ] Mixaiă. din sni- 
pea Ră Ilpinpii upemtini, snpe wa faye “pad. mînici 
Sac. Tpimise. aa: Sipismand Batopi 5n ueasur Tsps, mi 
îi ferodsi  KZ, „de se: Ba tpaue, din asiangia, R5 Pădoaf ” 

: Îmnzpatăa Jepmanici ani” să Mixaiă, îl Ba A55a s5 str 

„- nîneasb 55 nave "TpansiaBania, îzp'a'i mai vepe picta. 
, oziuinzit, de rit nămai puse.e -de apyint, ve se da op=- 

“pi” Ptomane dinuposus Ră Apibălăa 5ztpo ateasta îi 

3: 
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fsrzdzi, s5 îi Ba da 55 siinineases mi siap iapa Po= 
mîneasKz. , Siyismsnd Batopi întins, nentpă auesto 
nponsnepi : n8 Îmnzpatea "Podoaf, iui auesta în sfzisi, 
ra nivă întp' sn Kin S5.n5 npiimeasis nauca 5 xondi- 
piize, ue i'ae nponsne Săitansa. 

Bzzind Ssatansa; t5 nponsnepi.e saie do nave nă | 
sînt npiimite Ja“ nisi o napte, mi kz atit Îmuzpatsa Ps= 
doaf,-rit mi Siyismsnd Batopi aă intepes: foapte mape - | 

-de a anea ne Mixaiă asiat a4 40p, ui a. se. foxosi' de 
pite:xia asi, înuens us aale „sneatipi a'săpna li a“s845- 

"zi nătepea asi. , Dete nopsntz 5nzi Ars Tspr, ta 55 0pl 
“ue mizaoare Ba nălea, s se sizcask a opranisa sn 
omni tot întpe soiepii asi -Mixaiă iot de o. datr niems 
mi ne 'Tatapii Ilepenoni, na tă nstepe mape sz intpo 
în | mapa pomineasks, supe a asta ASRp5pii0 ROMIL10- 
taasi, sz nze "mîna ne Mixaiă, mi isnpsbind îmnzuisi— 
„pea pezeaiei, ss'mi faxt dpsm npin Tpansisgania. xs- 
'tpe. nrapia. Din toale sncitipie, ve. 46-a întpessin=" 
“at Ssatansa nîn5 am, Ndanăa de komisot se nspea 
a iscăti mai măat. : -„Întpo. soiepiă - II5piă pomîneuiti nă 

nepise în nesnipea, mi se rzsips 5nii, kapi nă loalz ... - 
B5ăpia învenzps a se konpsnsnde. K5 Ara Tapiăa, 
Snpe a sinde ne Mixaiă mi: papă întpears, zui supe a 
o da în miinise Tăpuiop. -Dănz ue axănse ROMNI0- . 

„tăa aa noauepoa sa, ii dens ue se 150p5 din naplea 
xomnaotistizop toate mssspiie, sape ai în1esni issăli— 
„pea, 6000 -Tatapi mi 'Tăpui, kapi se afa în Dospamea, 

 npiimips' NOpănkS :Ka -Winnpesns 5 aaui 38000 Tspui, 
5% ipeans ne dos Okapi Danspea, 55 intpe în papa 

„ Pomineasiz, s5 npinzs”ne Mixaiă mi ss FONpinz3 10= 

răpise ueae 'întspile. Dap yeniăa, RApE AN5pa . napa 
PomineasK5 3 - f6Ră 3% - so „desonepe “ROMIL10lg4 “mai * 

Y
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înainte de sosipea' Tspuizop.. Mixaiă. npinso ne 5pzi- . 
topii 45, mi.nentpz nizds nopsnui ss tae în Natpă 55=. 
FEN. 5 finăa. avest asnpă nimiui xomnaotsa uri îurk 

„mîntzi piaga, no fape se pzzima soapta wi siitopăa 
N5pii. De mi nsezaipe Tpuii ui Tatapii în pap”; dap - 
a fost tîpziă, mi ns nstsps „isnpzai nimik, . Mixaiă a- 
N5k5 mai înainte mi tpimise apmia sa ss6 Romanda 

Tatapi, mi îi sipsips deszaipuit, | 

Menepaaizop sti, avenmtia învănuispaps ne Tspui. mi 

„5 bipăinna, aueasta se anpinse Mixaii de a uimi 
aa aate isăînzi mai -mapi... Îmnspyind apmia sa în doz, 
o mapte o dete wenepassasi Beauca mi aata yenepa-— 
a5ă3i Fapkaur,: . Beauea iperă Dănzpea în Bsarapia; în 

=. mai măate aonipi sipsi ne Tspui;. apse uetatea- Basa ; 
"dap mai ne ăpms din nessrape sa de seams, se în- 

„ Kănuisp5.'de Tspui mi so.pipăi. Asemenea soaple apă. 
mi menepaasa Fapuam, ,. Avesta tperind Dsnzpea "aa. 
Zdeaia, ra ss fans nsBbaipe asănpa Bidinăasi, Ja înuc- 
nst îs nopouit; dap -aa 5pmz iap î5 înksnyispat de 
Tspvi, nedesipimea sa se np5nsdi vea mai mape napte, 
kaBadcpia.îns5 SK5II5. . Aueste nenopovipi n 'saspip5: 
nimir Eăpazsa ai Mixaiă ; ui se nperszti 'snpe a snpi- 

: 
„. Xini nEBBAipea apmiei isispzunti, ape ameninua,o npi- 

- Medie, mape nentps papa Pomîneasrs, | 
Xanăa 'Taţapisop Ilepekori 'sosise x5 apmia sa în' 

Moadabia aa lepemie: Moriaa, ape epa îmnzuisit ră 
Iloapta Otomânz., De aiui mapea de rit. SN: nas 55 | 
 faxt în papă Pomîneasis, mi dans aueea ss tpeans în 
TpansiiBauia mi &nrapia. Biteixia îns5 a asi Nixaii . 

 asnse a fi O rpoazs Mentpă Tspui. mi Tatapi ; sipsin— . 
„exe o a5-a năplat ea nins: ayi desnpe topi npz:xma-. 
wii szi, însnsimîntays ne Xansa tztzpssk mi “îi tiiaps 
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ESpaix5a de a îndpssni Ss dostiza pzs6oiă n5 Mixaiă.: 

„Ama dap tpezsi st nrskoueasiz aat Mii A0K ș  A4€pr5 
aa suspnisie, Ha ucea ue ma nălzt isnprai: tă apme- 

40, ST SEDÎpUIeasKz Kă BiAenia; înuînd RENOSESI, RD CA 
este îmnătepniuit din maptea Săatanzasi .xa s5 : înuieo 
nave K5 Mixaiă, înszpuins mi ne Iopemia Mori 12, Ea -S5 

„Se Kopsisnzs K5 Mixaiă în npiina aueasta, mi ss'a 
înwutiinygeze* KB, do pa:da Xansasi 2000 raiseni, Ba 

"miz40ui îmuzuigipea întpo. dinsăa mi Iloapta Otomanz. 
Iepemie Moriaa nenipă KTD cpa îmnpielenit .nă- Tspuii 
npin mi:ovuipea Ilo.oniei, ui nentpă: K5 'năpta în ini- 
ma sa: nimle skonspi gikaene îmnpolina a8ă AMixaiă 
npiimi însspuinapea ve i Sa n5s aS8np5, mi învenă a 
se ropzsnsnde ră Mixaiă. DR | 

Mixaiă, de wi epa înesuat a ns nsne temeiă si 
răp ne fsrsdzeaie Tăpuiaop, de mi ns nătea a so în- 
rpedinua ne simtimenteae asi Iepemia Moriaa ; în ape= 
mea aveasta' însz îmupespspie În sfslsia, Ha s5 Ea5= 

„te mixare de a se îmnzuizi Ka Tpuii npin Kondiuii 
onopazize,. Ilpivina de rsnetenic epa Ksui miposise, K5 . 
Siyismand Batopi ape de rind ss sănse Îmnspatsasi Ps- | 

_ doafng nămai! “Tpansiinania,. ui wi iap mapa Pominea= 
SR5 ne temeiza anlăasi, nă kape ca s'a fost sănăs asi. Ne- 
mtiind ama dap aa ue sfipuit-2Gp eri “askpspize, so— 

-. ROli ase anponia 5 îmnzuizipea de Tgpui;. fiind rs 

  

ex se pidigase rs apme nentpă desposipea uzpii Saze, | 
iap nă denlpă | a skimba sisrinii ; mi 5 toate ns siait, . 
de. îmape:xăpzpi ea epa asăm sănss aa azi Siyismsnd. . 
Batopi ; dap în inima sa nspta o dopipe Beuinitz nen- | 
tpă neatipnape, a Kzpia înfiingape o amtentă de -1a 

” BBpSBA întimnazpiop.. At. npiuins, ape î1 îndemna 
S5 nplimeasEB nponznepea:. Xansazi (55p55%, epa. ui;
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-nenoposipia0.apmiol sazo' din Bsarapia, Kapo SIBBisep5 
oape-tsm dsx5a 404 p5sioinik a4 ssă mi dete răpazt 
Tăpuiop de a Epede,.Kt Mixaiă nă este nesipzit: În. 

“ sfipmit vea din spms npisinz, epa, K5 azea aisstop foap-* 
„te năyin de aa Sigismand Batopi, în rit nă nztea în- 

. tpenpinde nimik “însemnstop îmnpotiBa „BpB4maui.40p. 
Mixaiă stpînso ne roiepii szi, ae fskă K&noskăt5 

Xxolspipea sa, ne ape o npiimip5 towi de. rsns, ui 
dans aueea tpimise în Moadazia a Xansi ziprsk o 
 denstayie, Ka 5% înkeio nauca; Sinrspa' nondipie ve nă 
o ristea npimi Jixaiă cpa, K5 Xansa uepea Ka S5 -s0 
SA40502z5 toni soadaţii stpeini, “ Ka snii ue sînt. supe 
rpesztatea uspii ; dap siait de îmnipesspspi se .înnoi wi 
da aseasta. Dsuz ue se îneie 'navea mi se Îsi 4i5- 
psmiînt nentps nzzipea ei, atit de uipe. Xansa I5i3p5sE, 
rit vii de Koipe soiepii naeninotenyi, Mixait saozozi 

„ oitipea mi tpimiso aa Xană săma de Bani, ic 0'ue- 
“pase nentpă a mizaoui îmuzvisipea întpe: dinssa mi 
Iloapta Otomafiz: Xan5a, Kăm a îngezes n Sa s10- 
sozit apimia, dense masia os, nzBrai din Moadasia 
în papa Pomîneasas fsp'a întimnina Bpe o îmnpotibipe; 
mi” înfirînds'mi aarspăa întpe Bszeă, Bpriaa mi Bsnă— 
penuti, îmnpsiutie veto de Tatapi în toatz Iapa» a No . 

“ănde, Bop a:xănye ss nsstiastz tot, mi de Bop 'nătea s5 
_mnpinze wi'siap ne Mixaii:  - Ansm: Rănostă “Mixaiă K5 

deszuipuipo inima uca ninzstoape. a asi lepemio: “Mo- 
riia, mi afaz nîns snde perie si se pazime ne Kpo- 
dinma tspueasaz. - IK& toate HD mns.imea apmici Iat5= 

- p5uită epa însemna, ui kă toate ns soadanii szi se | 
p5snindisepr no aa RASEA0 A40p, EA îns îi stpinse în 

__Tpa55; Aa. FAas54 ii, K5 natpia so af în npime:idie; 
axopraps bilei ap S55 Stearspie 2 ui se ÎnK5p5 ki Ra 

+ 

a
a
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aa 8000 oameni. Its anemia Mixoit nopni îmnpotisa 
darzpăasi izirprsă, ue epa amezat aa salsa Tsprsiaui, 

snapse aar5p5a, î1 konpinse,. sipsi no Xansa isipssK, 
în ipeă Dsnspea dinko10 mi răpsi apa de Trtapl. - 

Dsns pipăinua aseasta, Mixaiă, nenzzit din npivina” 
înweazuisnii Xană+si iisprsk, adsns 12000 oameni, 
mi întpenipinso o aits esnediuio. îmnpotisa Nikonoas4si. 
Tpexind ne aînrs Tspn în nsstii; no 3pm5 tpexînd Ds= 
nzpea sipsi ne Tlama, mia 21 Oktomzpie 1596, ap 
se opauiăa Nikonoa ii npefzkă în vensuz, Ilaua k5 
ueia-aaapi Tspui ai szi, rapi srznapz-de saria asi Mi- 
Xaiă, se apănus în „uetate mi se înise în az5ntps, 
Mixaiă, supe au nstea spma sipăina mai denapte, în- - 
xănyi5ps uelatea n xotspipe de a o ronpinde, de ao 

dpsnsna mi do a snapue utissa Tspviiop din naptea 
aueasta a Dsnzpii. Ilama. însnzimîntat de xotzpipea azi - 
Mixaiă; înuens a- tpanla de nave. Tpimiuind o dens- 

„tame, îi adsse .45kpăpi sksmne, xaine nssate K5 fip de 
aspă, Baane do. Samsp, - zeue Kai lspuemti mi nase do 
apuint ş- ÎN p5r5'ka 55 nă stpiue + “etatea,. mi îi îsrzdăi 

K5,. de Ba noi ss înueteze pssroisi kă 'Tspuil, .se-na 
sizi ks toato mis 0aueae a înrieia nave întpe dînsăa mi 

întpo Ssatanăa, mi Ba mix10ui Ka nă nămâi ea ss pr- 

mie Ipiny . aa spii Pomînenti ne ziays, ui mi. RONI 

azi dăns. dinsăa sr spmeze în moutenipea Saasnă.zi 
domnese. Bopzeo avesto fpsmoase ui fsrBdzcai.ie ye- 
ae mapi maBsp5 niti 0 tpeuepe a Mixaiă ; ea - wtia 
it temeiă ipesse s5 ne ne xpedinjia ănzi Tlaus 'Tspk, 
ape este siait s5 întpessingeze opi-ue mixaoaue snpe 

ă sesna din-npime:xdia în kape se afaa ea wi uetatea. . 
Aate. npiuini sfstsips „ne. Mixaiă ra ss s6 npelanr ra 
xsm ap npiimi nponsnepize. Ilainii, ss ase înksnyiă- -
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papea vetsuit, mi S5 se întoapt îndupst în mapa Po- 
mîneaskr. - Înţ meaesese- ns Ssatansi Mexemet a pipsit 
în Snrapia za Kepestem apmia asi Pedoaf mi a asi 
Sinismănd: Batopi, mi us a5m se întoapuc sipsitop aa . 
Konstantinono.+ ; soxoti aura dap ss Înueleze .de'a sp- 
ma Bpsimomuiie xă Tspuii, 55 aase înxănyispapea ue- 
izuii mi sz nă dea npiuins Ssatanăazi, Fa ss Kaz5 a- 

“ sănpa a5i nă toats nstepea sa. „At npivins. pas ui 

pedea 5 Îmaspatsa Psdoaf, de wi . pinea -p5soiă : 5 
„Tăpuil, dap n5 a5pa Ră toals enepuia imapotisa a0p; 
asemenea simyea, KS: Siyismsnd Batopi pzinîne. statop- 
nik me xotzpipea sa d6 a înuina azi Psdoafatit Tpan- 
sixBania rit mi papa Pomîneasks. Înip? aueste îmnpea:ă- 

“pzpi nă5 epa A5kp5 mai îngeaent nentpă “Mixaiă, de' rit 
a sc Îvuzpniui Kb Se Naeakt spe nave, amtentind,.ni= 

_n5 îq-Ba mara Bpemea ue tperte ss Îatr. Pidinind 
aura dap îusngispapea, se întoapso aa Tiproimute ; în 

- dpămăa svă * întimnins mi nimiui. kă totzi Aa Teasiop- 

man 0 eats de 5000 Tapui, sapi nzB5aind mai nainte 

"fps Beste în. paps, npsdaso 1 mi se întopusa' akm în- 
R5pEayi de afăpl. -. . 

| De uri. Mixaiă,: suspnisindă-se iu mpiimenule. na=. 
vea nponsss de KDipo Mama de aa: Ninonoa, a învetat 

„de aa spmapea Bipăingeaop 'sazo ;' dap stapea sea a 
denzpats a peaagiiaop - saxo ă Tspuii, rapi adese opi 
FBAka ;s5p5minteze mi p5nea nmavea înkeiali K5 Kpe-— 

„minii, în siztsi ra ss fie tot d'asna.rala. de psseoii. 

Snpe avest sfipmit, fiind-u5 mapa sa &pa desnonziats uri 
masea oameni destzi de apme, tpimise în pspize Beuirie. 

“Ra S5 stpinrs ipăne k5 naats.  Bpzxmamii szi, Kapi nă 

. 

a5sa s5 tpeas niui sn npize: fsp'a se fozosi de din- - 
“săA- li f5p'a uepia ss fans pză, adarind - nenoposipi, 

i 
4 

  

 



siap assnpa ispil a20p; îi ntptos a Sigismarid Batopi, 
ED e. ap aBca de rind st se. tparz de sti săzepanita- 
tea Tpansiinaniei, mi 5 s'ap fi îngeaes ne ssrt asuăns 
nă Tăpuii, ka sm se -dea în bpapeso 10p ii st nvp5= 

seasit npisina do opmto a upemlinziogii. . Adeslo ds= 
x5pi ncîmnzale dămmane axe opi KTpăi. A5kp5 să 
mi Bpsitmaine ac II pinusasă mi ae nalpici 10p, ads= 

„wea dosezi nentpă aeasta: intoapuepea azi. Mixaiă doza 
zidăpi.0“ Nionoa4ăasi, ne napo nstea Sr'a Konpinz5 ui 
dsnz aicea, ss .ăpmeze mi mai denapte ră ipăinua îm 
„npoliBa. Tspuizop. în. Bsarapia ; adzora aa ateasta ntîn— 
rpedinyapea,- ape o ape c4 în azistopăa 45i Siyismsnd 
Batopi, mi. slpingepea de tpsne stpeine dintp'aato uspi - 
dăupin -npe:zăp. Siyismsnd Batopi, na sm se înupedin= 
'neze desnpe adenvpăa A5tpăpi.10p, xiemr ne Mixaiă în 
Tpausiinania.  Bixaiă, de wi anea a se ţeme de: znei-.. - 
tipic yese defzimate a.e Bp:&manli.10p szi, de ui mtia 
KB ' kiemapea sa în Tpansinania- esto a5kp5 aa 10pș 
dap anind neninonziia ui „Kăgelexe sa.ie ucue Bsne m5p=: 
tepi: nentpă .anspape,-155 &5 sino no. Bansa Mixaauea, 
ne Padsa Bszesnăa uri ai coiepi, mi (5pr Îpind -n1e— 
5 aa Drarpad aa Siyisinsnd” Batopi, n întp'alit' snpe: 
desninonzipea de îmnstepiie ue i se pop fane; uit 
nentps a: afa: ue rîndspi ape Siyismsnd Butopi, mi 5. - 

ve: xondijiii pa ss înine 45i „Padoat Tpansiseania” mi: 
papa Pomincasts. a 

Xotspipea 'uea “îndpasneaus a. Asi Mixaiă de a se 
dsue dens riemape, pidikz dăne inima ai Siyismsnd 

„Batopi Bznsiata - mi .temepea, K5-ca S'ap fi axial E5 

Tăpauil ; pesneklsa, ve”: însălia pileazsa,.. Îaă ra S5'A. 
npiimeas5 K5 ea mai deosibils -nomnz. 'Tpimise în- - 

aintea asi, no Ianrpatie Ilenei us 40 de tpsepi wi o: 

N



  

      

jnzapime de 'nepsoane însemnate ; mi dst-fea. Mixait ja 
19 Dekemepie 1596 intpz în Bsarpad “us. o nomns 

". m5peaur. Siyismănd Batopi, în ao de 24 încinoBzyi * 

" nenipă uee ue aszise desnpe. dinsă, sape. mai mape 
- păminapea. mi desspaxapea Bpsmmamisop asi, îi fn 

uea mai fpsmoast pepemonie, mi se năpls nă ..dinsăa 

„Fa 5 5n omă mape, skămn aa toals xpewlinviotea mi 

spednir de mipapea de osmte,. Zeue zise a: netperst 

“Mixaă în Bvarpad în ueze mai adesspate pesenii, mese 
mi natepi, 5 ape se sisea Siyismsnd Batopi aa ain= 
Tăi ii ax aera mai msat de intepese.16 sae.. Întpe 

desfzizpine aueslea nă so nstea zila intepessa Kpewti— : 
" nstepil wi a'nă -S Bopsi desnpe Aăkpăpl sepioase.. Ja 

atit-soaii Ilanei. de sa Poma mi Îmnzpatsa Padoaf, rit 
“mi ea sinrsp s'aă sisit în papa tpersts a riema ne Ilo-" 

" 4onia, ka ss. intpe în' axianma npinizop Kpemtini: îm= 

upotisa Tspui1op.; K5 avest perală a nponss rondigil 

mapi, vepînd ua &nrapia ss se' senede de dpentaa, “e 
aBea mal înainte. asănpa Mozdasici, sz aase avest npin-, 
iat sz psmie ns totsa săst infasenpa Iloaoniei, imi în 

sfipmit. întps pzsnaslipe,. nentps osteneaia6 uri nieatse- 
„aie p3s50i5a5i, sz i se dea mi mapa Pomineasiz.. „la 

:aveasta a udsorat Siyismsnd us, fiind 5 nstepea rpe- 

“tinztzuii , kape noemte a intpenpinde AsKp5pi mapi 

 îmnpoliea. Tăpuiaop uii a' pinea pzs5oiă tă dinmii, esle 

MiKD, a XOlspit sz mai meaprv o da!s în nepsoans aa 

„“Îmnzpatăa' Padoaf Aa “Îlpara, ka ss se înpeaears în 
npiuina aveasta, ui K5 stpîmlopat de îmnpe:spspi noa= . 

“te ss fans mi -aat nas, ss înrine TpansiiBania 451 Ps- 

„doaf. — Mixaiă pzmaso înkpemenit . dn. vie: îngoaese 

Antpeszpize mi uepuetspiae, ue fsuă Mixaiă desnpe sta- | 
pea a5kpăpiiop, Sinismsnd Batopi îi fs ksnosăzt, K5: 

! 

i 
!
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nozitiză vea pliaeans a Iozoniel, i se smnas do rpi- -. 
5, aszind: kiap din răpa asi Sinismsnd: Batopi, us noa= .- 
to ss înkino asi Psdoaf Tpansispania. Ile atnrz aate= 

„20 ea înkpedinus” no Siyismsnd Batopi, nr fsrînd tpe- 
săinus de nave mi spînd Îmnpatsa Psdoat sz se îm- 
nzisiast:s Fă Ssatansa, so pa sii mi ea npin mio 
vipea sa, ka S5 se “SthipmeasiD avest A55p5; de tsm 
pa înss Îmnzpalsa Padoaf pa Boi S 5pmeze înnz pr- 
s5ois1, sfstsi ne Siyismsnd Batopi, ka ss so. ptdiue nă 

 topiă, fiind înspedinuat, us puii nă sînt.nesipaiui. - În 
sfipuit adzorz, Kz, Bpînd Siyismsnd ss nzpzseasks Tpan- 
siaBania wi să 0 însine azi Psdoaf; pa asa mi es nap- 
te aa neroyiagiie auestea, mi îi Ba da mi din naptea 
sa 5n om, ape sz'1 întobtpowmeasrs aa Ilpara, mi Ra= 

“pe s5 tpanteze ns Pădoaf nentps papa Pomineasus. 
Ast-fea  Mixaiă, dsnz. uo îmi isnpsai :-Boptipea, so 

_întoapse îndzpst în wapa sa.: Siyismsnd' Batopi ne:aa 
învenstăa ansasi 1597, azsînd'mi nebasta aa Itioap; 
mers 4a [lpara; Dlixaiă îi dete din naptea sa no Ba- 
nă4 Alxaauea, sn natpiot ssn wi din.zomat. îngesent. 

_ Întp'ayestea [lama de aa-Nixonoa nă'wi a: sitat de 
îsrzdseaize. sare, ue 1ă-a fost dat axă Mixaiă, mi a 
A3kpat kă toat pinna snpe a înreia nave întpe dinssa 

- mi Săatanăa, snpe a mintsi Bsarapia de nozaipize ap- 
miei pomînenmti, iui supe a odixni. dsxspi.ie : Tpui.op 
vee însnzimîntate de nsmee asi Mixaiă. Inrpass ds= 
n5 naekapea 45 Siyismsnd Batopi. mi'a -Barăast Mi- 

„ Xaauea aa - Ilpara, sosi aa Tiproaimte 5n' uazut Tspră, 
ape adsse asi 'Mixoiă: stear poms, semn de îmnzuisi= 
pea sa k5 Ssalanăa. Mixaiă, nemtiind ue sfipmit Bop 
45a nerogiauiiie saze rs Îmaspata Pădoaf, sonoli.s5: 
nă aauede -navea, ue "i-o dete Ssatanza întp?o speme
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“Ha aveasta, : ind -0ă ns antic. înde se af; ind înje= 
aesese,. KI aa Sofia în Barapia se fax nperstipi nentpz EI 

- Slpîngapea snei apmii mapi - xotrpile nentpă ănrapia; 
wii rînd Bedea, Es desnpe naplea azi Pedoaf mi a- asi 

 Siuismsnd Batopi:nă se fase oal5 “nperslipe de sitne- 
. ropianii. TIpiimind ama dap stearsa de aa Ssatansa; 

x0Ispi St Sica. xămnzn5 întpe amindos . xăpui.e de aa 
Ilpara wi Konstanlinonoa, nînz Ba asa mtipe desnpe 
isnpbuize neroniauizop, mi prmaso în naue. îsp'a mai 
intpenpinde ue-za îmnpotina Tspuizop Se 

În sfipmit Mixaiă afaz, us Siyismsnd “Batopi, dens 
nimto.a5nyă xonfepennii,- sat de Băns BOC, Opi KE  Be- 
dea Es .nămai este în slape de a pinea Tpansianania, 
saă din îndemnsa snopa. mi a4 aatopa, a întinat: azi: 
Psdoaf Ilpinpinatsa sm K5 oape. sape Kondinii, kape! 

- MA. tipziă so desssmipz mai nine. : Atsnui mi ea. BI-.- 
zînd, is siursp, nzpesit de opi tape amstop stpein mi. 
amepinnat de epziimzuia Mondazici mi a Ioaoniei, nă 
se na nstca | pinca imupotina 'Tepuiop, se dele ne. tain 

de nasa a4 asi Padoaf Îmnspatăazi Ilepmanici mi pe 
Xează Bnrapiei. Podoaf mliihd sm npeysiasks :taxenteze : 
„meae mapi axe 45 Mixaiă mi xotspipea 43i, n5 kape s'a 
denzplat 5 totăa de Bisienia mi nestatopniuia Iloppii 
Otomane .mi s'a dat nentps tot: Pasna în naptea Epe- . 
mtinzispii, “i-a aprtat psnăpia-mi măinămipea sa nen- 

“4pă aueasta, tpiminindaii nămai de rit sani mi fsrsdsin=: 
"ds tot axstopăr.- Mixaiă dosindi axsm mixoaue de 

- a-faue uperzlipi de poSboiă mal sepioase îmnpotina 

'Tgpuiiop.. Întp'aueasts “speme 10,000 „Sipsi din Sep= 
Bia, îndemnaui de niada mi isnpzbiae si Mixaiă, -apsn— 
RAS :XBrBA tăpuest, KONpinsep5 Bauiga mi Kiadosa uni 
îpiimips na. Alixaiă 55 4e fie sivnin. Ko întimnzapea 

N y  



5 5. 
aveasta so e întinse. siantnipea aa Iixaiă, stepea asi 
KpoEsK5, Ii oa se rprei a stpinge tpăne mai msale: Ja 
învenstăa asi Isnie 1597, fer: penizie a 15000 s0a- 
dapi mi dete ficur ! Kzpsia site 5 taxepe. Yn ofipep 
îmnzpstest din Siaezia , Xenpit „Aezota , Beni Eipe . 
Sfipuitea a5i Isnio aa Tiprozimte, adăse azi Mixaiă Be- 
slipe, ns -6000 tpsne îmnzpoteuti sînt s tpeans npin 
TpansiiBania” în Mapa Pomiîneass, --uli Kb ea este în- 
Sspuinat de: EDipo Îmnzpatsa a nasti F5 bani îmasp5= 
temti 4000 soadagi axemi din ouitipea a5i Mixaiă. 'Tou- 

„te însesnipize auestea epa destsa de ainrsmuitoape nen-— 
tps Mixaiă; dap. în inima sa simpca o mîxnipe tainius, . , 
kb îmnpexspspiie în sizcsr s5 (ot srimre stonînii, uri 
55 nă noate dosindi nentpă sine mi nentpă mapa sa o 
stape NASEBUD ui statopnirz.  Amsinia 'a3i fsuea Ia 
năpi mapi, dap întimnaspize îi înfzpiura niediui rpeae; - 
ună toate auestea nzipsndepea 0sxăasi sză na IIBp5= 
sea, mi niap din înkăpazlspa aueea de 2SKp5pi, ea îuri 
farzdsia a tpae fo.oase mapi.. .. 

„În Bpemea aneasta Sastansa Mexemet us mape 
nzpepe de pră afuz, K5 Mixaiă. a npiimit a:ătoape îm= 
nspstemli, us faue nperztipi de prsaoiă, mi dintp'a- 

i veasta se înxpedinus, KE €A este în peaanii de _anpoaile . 
ES Îmnzpatsa Pedoaf: Ka sr4 dinrămeasu5 mi S5'4 

: par în naptea tăpueasts, întpacsinuz mi ea toate mi= 
iszoayeze ; tpimise aa din :soxi muia înkpedinus, K5 

_e4 năia: nopănuit ua „Părat -na .s5 Npiimeases. npiete- 
imsrăa Sbă. Pzsnănzînd Mixaiă, ks ea de mi npiime-— 
uite npietemărăa Ssutană.si, . dap nă noale a se Asa 
57 se întpezzinueze îmnpoliBa iipinia0p kpewtini, Ssa- 
tanăi xă ueze mai dăaui popre- fi apuis nz, de Ba 
mepye xă apmia- tpueasks în Bnrapia, Tspuii: Bop fi
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“Ro. msat mal noposipl de sit ma! I nainte, fiind- xipmaint. 

“de za Wenepaa: 5pan ka: dinssa ; ;.îi fsrzdsi 5, Tatapil 
n5 pop mai tpeue npin papa” Pormineasks, vi Bop a5a 

„axat dpăm de avi înainte; în slipmit na sta îndenneo 
mai măat îi tpimiso ui n fipman, npin rape atit ast 

uit uri fisast snă. Ietpamnă, vo epa nsmai de 13 ani, 
ae asirăpa domnia Ilpinuina!sasi Ne Biaus; îi epls tpi-. 

„_Bătapise dă ne anii ipenăui, mi din tpisstsa din tot a= 
n54 îi 4555 ămziate, Mixaiă, fiind kP Nin atăm nă 

» Înkeiass înks kă5 Pădoaf tpanlatsa de. săiinepe, mi nisi: 
utia K5 ue xondiyii uii foxoase nentps sine se Ba st- 
Bipui auest A5Kpă, T3Si KB Ka40 S5 amejleaskt ne Ssa- . 

tanza nptiminda' npietemiărea, nă kondiuie îns5 de a 
Minea apmia a sine snpe a se nvzi de nzazaipiio 

Tatapizop, mi de a ns mepyo n5 apmia tspueasts îm- 

" npotiBa ăpewtiniop. . În ăpma atestop îngoipi, sn geazur 

tspE, Biind. a Bskăpemti, năpais în nămeae Ssatansasi 

ne -Mixaiă de Tlpinu a uspii  Pominenti, mi îmnaini 
uepemonia, ue : se 'ogiunsia Ja „Împapea saă & ntapipea 
Ipinpizop în siasn. ... . - - 

„ED toate -K5 noailita de sanetenie a asi “Mixait 

“din Bpemea ateasta epa, na nîns xînd se BOp,. 45măpi 
ARp5pile sade Kă Psdoaf Îmnspatsa Jlepmaniei, ss. ain- 
TBMASKD Wii Ne Saatana, kape î1 îmia Kă atita onoa= 

pe mi npielemsr ; dap. în; fonds4 înimci  saae epa a- 
naenat mai msat snpe naptea rpemtinzi5uii, ui simli- 

menleae -saze epu nonuentpate în aueastz sinrsp5 do- 
pipe; kăm ap . nătea sui despoBeasKs [latpia, .s3 o 

 ÎânD nealipnats de opi ue nslepe, Ii xăm ap ustea S5 
o. pidiue a o stape notpinits, KE. dna de sape alsnsi 
epa însăfaegils.. 

„Ile tind Sealonsa neropia RY DMixaiă nentps mpie- 
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temar ui axat mal epa mi! aats apisinsi, Kapo în- 

demna ne Mixaiă, a S5 nă aanede îmsiepea, ue Ss4- 
tanăa îi fzuea nentpă îmnmuisipe. Iloaonia fiind us 
ma intpat în asianma nstepizop rpemline îmnpolioa T5p- 
ui0p, ns nămal n'a Bpăl 5% IDZEasKD:0 neztpaxitate, 

vi: a5kpa din loate .nlepi+o: îmnpolia avemlii aaiangii, 

sorolind a se ' fozosi mat msat din: intpiui, de uit din 
nzpsape de 'sadopi mi osteneai._ Isi Mixaiă nsi nas= 
„vea: nisi. întp'sn kin 'nozitia, Bape '0 5pma Iloonia în. 
Moadasia ; nisi nastea sui site. de înmesvuisnea npin 
“pape Iepemia Morisa 'Bpea s3'4 dea:ne dinsăa în mii- 
nise Xansasi tăispsst; înkz do atănui Mixaiă a zspat 
pzs6snape A43i lepemie Doria, xape epa sneaata '[lo- 

„dăoniei. De mi ns se îmnainise sepepea, ue 0. (vkăse 
Iloxonia asi. Psdoaf,- na dana Ba intpa în axianu5 sw% | 

aase ci papa Pomineasks, Iloionia dinupesns 5 lepe= 
mia Moriza maă înuelat de a apa supe dspsnsnapea' 

asi Mixaiă, Intpigi.ie „avestopa nilpăusepr aa dinssa. 
Întpe aatese a aliat Kă; Ilosoriia în axianus Kă Tapuii - 
mi ns lepemia Moriza, aă de rind sta skoauz ne din- 
să+ din skazn; “ui mapa . Pomineaskz s5 0 dea ai Si-. 
meon Mori.a Ipaleae azi lepemia.  Auest naan dip5- 

. 

nznztop a însnvimîntat oape r5m "ne Mixaig, tape n5.! - 

"lia înxz de“ sirsp în ue peasapie se afis ns Psdoaf, 
Ia sr se asirspeze de' intpiyiae Iloaoniei ui ase Bo1- 
danici, npiimi npietemsrăa 'Tspuis0p niz mal În RO10, | 
mi se întspi de kzipe Ssatanăa de llpinu aa uspii Po- 

“mineri. > 
Dsnt ue se “snkpedins axsm “Mica, +3 ex este 

venipă de a5nta întpe Padoaf „mi Săatansa? Mexemet ; 
RD asianpa sa este nzălalz. nă alila Jeaozie de Kzlpera= 

_mindoi, mi 5 amîndoz nstepie avestea 30 întpex, Kape 
Li



' 
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de sape sa ate mal de anpoane mi mal zerat dă 
vintepessa sză, sonoti us a dozindity npiaea: dea mi 
pzse&na desnpe. BikAenia Ilozoniei, de a nedensi „ne. 
ainzAlopsa Iepemia, Moriza, wii de a'4 soate din sna- 

„Tot de. 0 dats fini fopms în kan ssă-3n npoieat 
mâpe uri îndpssney de. a sni Moadasia .nă apa Po- 

mineastz.  Isusitopii avestop doz Ipinuinate' epa 5- 
„Digi fipeute 58 NSmîntăa 40p, opinina, sînyeze, nsme- 
40, dimia mi poaiuia ; 40p nă de tpessia akm. aut 
de rit o xonstităulie, ui amîndos Ilpinwinateae snite, 

fopmiînd sn stat nîpmsil de sn Ipinu Bpednir,. nstea s5 
"desBoateze o pia mai înaals mi s% se ancpe do 

spsmami,. - „Isi Mixaiă i so nspea, K5 npeksm nă în- 
timnins' nivi 0 rpestale . de asni Moadania Kă qyapa Po- 
mineask5 desnpe naplea azasitopi0p Moadaniei, n5 Ba 
întimnina nedia nivi desnpe naplea nstepi0p, Fape, se - 

întpeuea snpe ai dosîndi npietemsrăa. sză. Nsmeae ui 
isripspize, sase, nperăm epa tpimsiuate în toate, ntpui- 

„ae mi pekănoskste de nstepi, epa întp'o mape onoapo: 
ui pesneat ui za; Moadozeni rapi, npe-rit se. mipa do 
d5xăA 48 ue mape, wi npe rit mzpea Bpanăpa a3ă uea 
pap ne atit spa ne - e lepemia Moriza mi ns. astea si 

sifepe fantene:azi. . Învenînd Mixaiă. a -askpa nentpă 
skonăi Să, nă Sa 'înmeaat în ideea sa. Boiepii ui. 
toni aBsitopii “Moadoseni K%. vea mai mape B5K5pio 

. npiimip Bestipoa avea n1sksts, de a.ssua de epemia 

" Moriaa, de a'ui sni mapa 10p 5 mapa Pomineasks. mi 
de a se vipmsi de sn Ilpinu Ea Mixaiă, ne tape îi 
“xpedea ka ne o soaie tpimiss. din iepiă snpe pidinapea 
nămeasi . pominese. . Ast-fea, dănz ve se [555p5 toate 
nperstipise „nentps aueasta, Mixait mailenta do: rit |. 
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Bpeme Sind s3 nte în A5Epape npoiclsa să; dap a- 
weasi Bpeme nă sosise - Înto, , 

«st 

Pădoaf înkz -dsno ia îndenălăa - anzasi 1597; dap fiind 
K5 -Îmnzpalăa nă A5ase “înrpuss m555pl de auui întemeia 
TăGopnăA S5ă în Azănipăa aueaci 'y5pl, pemaso npin 
aa TpansiaBanizi tot..c4, nins aa înuenztăa anăasi 1598, 
Întpauestea Siyismsnd Batopi înuens a simi o nspepo 

de pză de a asa Tpansianania mi dosa 0 da în sts-: 
nînipea “isi Pădoaf.  Aucastr nspepe de pră o simpea 
uii Mixaiă, ape de rînd a afaat rîndspiae asi Sinismand 
Batopi, ES Ba 57 NBpISCASKD “Tpansianania, sonoli 55 
szoipureast e1 cea uo n'a nălst: isnpzzi : Siyismănd 

Batopi, mi atsnuă “fopms npoieiitea asea mape de asni 
Tpansianania ns mapa Pomincasiz, aa ape adsorînd . 
uri. Moadasia, nstea ss întemeieze: o nstepe pomincask5 “ 

însemnats, ăn stat nătepnik ui în stape de a'mi anzpa 

fina sa' noailins. În ppemea în ape askpspize Tpan- 
simnanici ns se xolspisepz înks, Mixaiă rpeză K5 nă 
iperse ss niapzz Bpeme, ui-s5 întpenpinzs înfiinuopea 

De mi Siyismsnd Batopi întinaso' Tpansi.naniia ai 

npoientsasi sză ueasi :fanopit. „Desnpe o napte învens 

a a5kpa npin Pomînsa Illtefan lo:ika, Kanmeaapăa a5t _ 
Siyismănd Batopi, ka ss smsars TpansiiBania din: mii-. 
nizo 45i Pădoaf; desnpe aats naple tpimise aa Siyismsnd + 
Balopi o sozie, .mi îi fixă snosist, K5 NMoadopenii 

a4aă noftit na s5 meaprs în Mondazia mi ss roneasis *. 
din skasn ne lepemie Moriza ș:- k5 ape de son ss se 
fans sienîn nesto avea npinuinat, mi K5 este înxpedin= 
mat desnpe aniekapea mi dparostea asesitopitop, n5- 
mai Siyismsnd Batopi.sz se însoieasks aa aueasta. Si- 
gismsnd Batopi din meaozie, sas din aat motig, p5sn5nso . - 
azi Mixaiă mi în sfstsi,. a ss fie ainimtii pui S5 n 

*
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— întpenpinzs; pascoiă îmnpolină să: lepeiiia Moriaa ; FB4I 

nivi “Înuspatsasi Psdoat, niui, Iunei"de aa Poma, ns 
aă-ap nabuea “Ra e4 Sul înipeszinueze 'apmese îm- 
npolisa petutiniops adie: îpazipo' ina Iloaoniei mi Moa- 
dunici;” mi ze npintp'aseasta- map îmmăayi. nămai n5= 
mp5 nptămanuiz0p szi ; 'insfipuic în înkpedingz, 5 

- pomiind în nave, Îmnspalsa mi Ilana Bop" înrpizi Ea 

e, să maisd nimik a se leme desnpo naptea Iloaoniei 

mi a, Moadasici. Mixaiă no dest nzpepe de pră se 
4555 de astz dals de npoienlăa stă: nentps xonpinde- 

pea Moadasiei ; înss nă nenlpă lotă dâsna. | 
Dap snpe mai mape mixnipea sa, îmnpexsp5piie 

nă "a0ă axstat Ea sp issuteas5 akăm niyi în npisinua - 

Tpansiinaniei. | Kstpe învenstsa ansai 1598, penind 
- SOqiă: Înanvspataaăi Psdoaf în Tpansiasania, siaip ne Si- 

-pismănd Batopi ka s5, ÎSNpBECASKD înkinapea asedii Wspi, 
ue o Îsăse în anăa: ipenzt Îmnspatăa îi forzdsia, 
KS, SUpe,, desnzrănipe îi Xasz npinninatsa Onozici wii ai 
Paticopiti,. dinds'i mi 50,000. fiopini ne tot anăa; K5= 

tpe aveasta îi fsrsdsia, K5 de Ba BOI st SC desiapuz 

de nenasta sa, mi, s3 _îm5psuimeze statsa pisepiucse, 

Ba: mi&Aoui 55 i sc dea demnitatea de Kandinaa tă 
“enistonia de aa Oiomsn saă Bpatisaania. Siyismand 
Batopi se. apsts do samdalr, 5 pemîne + „stalopnit ne 
fsrodseai.e sase, ue aă-a dat Îmnzpataasi; dap ne= 
statopnivia sa în Îsr5 S5L ini “sime înrpa6s xotzpîpea. 

Ispînds”i pză de ueca” ve. a” fostă, sonoti ss dea npin= 

„pinatăa TpansiaBaniei "Pominzasi Iltefan loszita, . ltan= 

„ mesapsasi stă, sui a mi tpimis npin tains aa Konstan= 

linono4 $n s04, xa sz'i 'doîndeasrs întspipea de.ra Ssa- 
danza.  Mixaiă aBca mape: B5RSpie, ED 0 S5 isBăteasKs 
npiuina asi IUefan lo:xina, ape &pa o. nperzlipe nentps
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infiingapea npoieniăaăl sm veasi faopit. Dap toate , 
avestea se suimBaps: nînd în a5na 431 - “Anpiaie 1598, 

_* Benip5 aa sosi de. aa Îmngpatsa Podoaf, mi siips 
"ne Siyismsnd, Batopi na [sp Z55a05 S%wul îmnairica= 

SKS ferzdăeziae,. „Atănui Sigismănd Batopi ns mai acă 
Mi:RAIOR do a  tpmi, npiimi nponsnepie asi Psdoal, [p- 
Rs :xepiis no Illtefan loxisa, kape fă npinsă do E5tpo 
Fomisapii Îmnspwteunti, ui A0Rdilopii- 'TpânsiaBanici Aa 
10 Anpisie :xspapr kpedinus mi „s5nsnepe Îmnzpatsai 
Ilepmanici mi pegeazi Burapiei. inainte de a nopni 
Siyismand Batopi kvipe Ononiă,. tpimise aa “Mixait IO 
Sipismshd Mapmauari ini îi fai ESNOSKUL, KTD EA €s0 | 
din. stunînipea Tpansipanici mi-se dsue -aa nosesii.e, 
ue i a&-a dat Îmn'zpatsa ; îi.zise x, de ui so dânsp= 
leazs de “Tpansiania mi de papa. Pomiîneaskz ,. dap 
„nămi Ba sita niui 0 date de dinseae; Ba Jăkpa în nep- 
Soanz ka 55 miuie mai măapă : IIpinpi pemntini snpe 
a întpenpinde sn p5S60iă. 'osuitesaă îmnpoliza Tgpuizop, 
saă nenzlinds-se faie aueasta, ea N5yin Ba miizaovi 

“Ka aveste dos pi ss înkiee ks Săatansa o nasc d5- 
nzitoape K5 xondipil onopasiae, : . 
Dans „Maekapea Ai Siyismănd Batopi din “Tpansiz- 

Bania; komisapii Îmnspalăasi Padoat a5ap5, stsninipea, 
aveai p5pi.  Mixaiă amtenta , ka. Pădoaf sz intpe în 
neroniayii mi ă dinsăa. nentpă mapa Pomineasks ; dap 
dsns we B5z5, K5 nă se făde niui O miuliape În Kaăsa 
aueasta, xolspi sinrsp ss tpimiut soai în „Tpansianania 

"aa Komisapii Îmnspsteuti, mi-s%i întpeso: ue tperse 
sz fans  e4? Tpimigind - doi . ofi imepi ai szi ne sn Sr- 
K5iă Eie Kaksui ui ne sn Barspă,, Iletps Eopmeni, îs. 
K5 K5NOSESL, KD das nzekapea asi Siyismsnd Batopi 
ea nă tie în wo nozinie, so afas; HD. E4 Ba 55 "so 

. 
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- 55n158 tnanzpatsirst Pdoaf, dara “atesta Îi na: fardai, 
RS: în. Ba” snpizini K5 tpăno ulii E Bani, Sa dara Ba 
poi S5- desposeasns ZBA0aNeAc saje, ne ape ex tpe- 

5ăe. ss ia ani îmnpămst nentpă tpessinpeae. pzs5oi5asi; 

_în:sfipmit a6 zisc, -x5 ap fi penit ex. sintsp în nepsoa= p ) 
n5'ka ss BopBeask5 desnpe toate avestea, dap' se afis 
5oana, fiind 5 aa vînstoape "ui a Bzizmat 0. mins. 

IKomisapii Îmnspstemti:do mi ns asea noate instpăryil - 
do aa Padoaf, ra ss: neroylieze : În. asa wspii Pomi- 

nemti ; dap fiind rs xănomlea în nepsoana asi Mixaiă 
sn om xepilit intepese.0p xpemtinstzyil mi amopsază 

de'natpia sa, Fspagios ui râta de a întpenpinde mi 
veae mai rpeze ASEpEpi, - se: sinipr Fă toale: mix10a4e- 

ae aa minca 'snpe napieo' asi Padoaf, Îi. p5snnseps : 

ss fio în. auitenlape, r5 toate se pop staipmi dans do— 
pipea sa, mi K5. Saă so Bop tpimite oameni -Bpedniui 

saă. ei „Sinrăpl BOp Beni, ka ss: kiszăiass desnpe lpe- 
Gi40 aveao. imuoptante ; “adzorapz, K5 în. Sk5pl5 Bpeme - 

eslo ss pie în ; :TpansiaBania, snpe a o nipmsi, Mansi 
miiian,. fpatexe Îmiispatsasi . Psdoaf, Uli auesla nă -Ba 

“asa 55 Îpeaks nimik din kite npinesk: snpe măapsmi-— 
-pea mi onoapea aşi. ' Dsus întoapuepea, soxi10p- sti ră - 
-p5snsnsăa auesta, Mixaiă se odixni nsuintea ; dâp' dă= 
X8A asi nă epa osivinzit n neazipapea.  Dsnz ue a= 
mtents : îndestăa mi 2525, RD * : Apxidsueae: Mansimisian 
nă soseute, niui se fâue spe o aats miurkape în npi= 
sina pspii Pomînemti, nenstind ssfepi stapea aueea de 
îndoiaaz,; tpimise aani doi denstani aa komisapii Îmns= 

“. pstemli, ne: -Kaăuepaa Pads mi ne .lorofztsa.. Mipirz, - 
„mi îi Înspuins, Ka. s5 stspăiasK3 supe. a se da o date 
Sfipmit snop A5Kp5pl, sape ne dînsău "425 adss- întp'o. 
stape “de nă mlie înde ui R5m -se als. 'Komisapil,
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Îmnspztemti sorotipz atsnul ss nămal înlipziezo nimik, 
ui Asînd us sine doi Senatopi din Tpansiinania , no 
Kasnap': Kopnim' wi ne Ilanxpatie- Ilenei, nenipr în pa- E 
pa Pomineasus. Mixai afaînds-se întz tot Bam B04= -, 
nas, tpimiso înaintea 10p ka s5I npiimeasiz, no fisa 
ssă Iletpars, ns 3000 sosdani, +i îi adăse ră mape 
nomn'! în Tiprogimte, Dus ue pinăps nerogiauii1o 
pei zic, în sfipmit se: înkice „întpe Dixaiă mi somi- 
sapii a5i Padoaf tpantatsa de sănsnepe,; a Eopsia konpin- 
depe este aueasta: a e a: 

* «Mixaiă, TIpinuăa uspil Pomineruti mi Sfetnis. î îm= 
nzpstezutil uii :peneumutii Sao: mspipi, dinnpesns ks 5oie= 
pii sm: “Mitponoaitsa Eftimie,- Doopniksa Dsmilpare ; 
Bansa Mixaauea, Kasuepa Padsa mi aapi: denstai din: 

naptea wrpii Pominemti, sînt: xotzpîuă sui. ăneast's 

[apa 40p K5 xopoana &nrapiei, dsne sm'a fost ui în 
nerime în spemea pegizop &nrăpeurti.- 

«Îmuaspatsa so fsrzdsewte K5 Ba da xeafs.aa 5000 
soadani ai asi Mixaiă; it. nentpă aagii 5000 oameni 

“e Îmuzpatăa, dens: uepepea +3i. Mixaiă, se fsrzdscinte 
saă ai tpimite mi 'aze.da-aeafs de aa sine, sai a10 
nazti papa eafa întpears mi iapna ne zsmrtale, so 
Bop sii xomisapii a faso RS 5 mnspalăa o  însoige n0= 

„ tpisitz,» i 
«Mixaiă, nă tpsneae auestea mi x ueae- anale ao. ; 

saxe, pa a5Kpa îmnpotisa Tăpuinop dans insipărylii.ro, so 
i se Bop da de aa rsplea : Îmnspsteasrs ; tănspi, npal 
de năuiks mi msnipia de pzsnoiă, 4e pa npiimi de aa 
Îmnspatăa ; Ksipe aveasta i se Ba: da tot amătopăa mi 
sapiinipea tpessiniioass mi din -Tpansiseania. 

«Mixaiă, fisa: ssă Iletpankă mi topi spmstopii 10p 
în ainie BBp5BteasH5; Bop sisnîni „Hopa Pomineask5 ne -
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BiaţI5, EA “Basail al fmspataai fsp'a. nasti spe sn 
tpisăt, de uit Bop da nsmai nimte dapăpi, în tot ans, 
ve se. oziuinzia mi mai înainte, a se da Aa Ksptea pe- 
Hi10p snrepenti, ” 4 

«Opi ue momii sai aate 23Rp5pl Ba sămnspa: A Mi- | 
xaiă saă fisa'ssă Iletpamns,. s5 fie a 10 A0p, s7 'al55 

Boe uri dpent de. a-40 stenîni wi a faue Kă dinse.e, ue 
1e pa Dbuca, . 

, <Întimnsînde-se ra Mixaiă sai Nctpauntă, Ss moa= 
PB fsp' a apea “momtenitopi, ronii de naptea BEpE5teaSKE, 

Boiepii yspii s5. ai55 „dpent de a oxeye aut pin, de 

naie Pomin, mi'de peaiuia Pssspiteasi, mi. kape so 

Ba întspi de ustpe. Îmnspatsa saă spmztopii Sti.» | 

„cAlit asi Mixaiă, rit wi opi păi aat nping | a 
- uopil Pomînemti, ssi dspăiast5 Îmnspatsa, în &nrapia 
saă 'TpansiBania, o uetate rs, Benitspi notpinite.» ». 

La . 
nspzterti, ss se noats, npinde î în napa Pomîneasus.> . 

_ „a Nerspetopizop Pomini din, mapa“Pomineasts, rapi. 
-îui fan nerogă 40p kă “TpansiaBania, s5 Ji se dea 
toals:Boea mi okpolipea snpe. a se neroyetopi K5 napă.. 
aueea, în rit aueasls Boe' nă za: Bstma - npinizegispize! - 
velznizop aveaiă. u5pi. În papa. Pomineasks - s5 noat5 
îmi faue NETONSA, „oBi-ai-ne, nastind dpentepize KB, 
niivioase.» -, ” e! 

«Kit nenlpa zisepiui mi mtnzstipi s5, psmi6 tot, 
dans rm 2 fost mi mai înainte» — 

Asest ipantat se înkeie6 aa 9 Tsnie 1598, “Romi- 
sapii Îmuspatsasi năm5paps aăi Mixaiă 10, 000 raaseni, 
nentps rieatsiaaa apmiei mi nperstipi.te,- “e tpeszia a. 
se faue nentps psssoiă. Dsns aveasta, în sisepika sfint= 
a5 Nixoaae' din Tiprosiurte X5pap5 Fpedinus, Îmurspatsazi 

«Faztopil de pexe uri fărapii din sisninipize îm=.. 
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Psdoaf moi, întiiă Mixaiă i don. dînsă4 soiepi din 
naptea” uspii. -Komisapii sonotindswi misia 10p isnps= 
Bitr, se întoapsepz îndsprt în TpansiaBania ; iap Mixaiă 
5pmr auli faue peralipizo Ipossinuioase nentps pi 
spoiă. : 

„ În Bpemea aucasta în Snropia se” Konlinăa p5S60-=: 
îs 3 toats fspia întpe Pădoal ui Tăpui.  Tpansisna-, 
nia epa foapte înrpizalz, kană Kăm-Ba Tepaii din Ba- 
nat ss fax spe 0 nzaraipe îspr Beste ui sri rzsea= 
sis nenperztiţi. . Fiind ns Masimiaian, fpateae' Îmas= 
„patăasi, epa xolspit de a asa sisnînipea Tpansiianiei, 
Marnagii aveuntii pspi ipimisepz aa dinssa părîndsa, Ka 
S» io sia kipma uspil wi ss âdăks wi azsloape snpe 
a se nălea anzpa de astpe Tspul. Maxsimiuian, fiind 
înreprat în psseoisi ks Tspuii din &nrapia, ns nsmai 
na nstăt zeni; ui niui astoape ma nătt s» ae tpimi- 
W5. Kind Tpansissanenii cpa foapte' amepinuani de 
Kzipe Tspui, ai înri dosonepea mîxnipea 40p, 85 Îm- 
rispală Pădouf n îmnaineuite ferzdseaie saze ue 48-a 
îzest, kind i s'a înrinat TpansiaBania,. Siyismsd Batopi, 
nstpsns de rITpepe de psă, KD a nspssit sisnînipea 
Tpansispaniet, fiind K3' Îmuspatăa niul uztpe dinsăa 
n wi a Îmuainit Îsrsdseai.ic, mi întpedinpînds-se de- 

sape stapea, în napo se ata 'TpansiaBania,: mi! desnpe | 
dsxsa aBrăitopiop, -rzsi npiaex de a fsyi din Onoaia 
uii aa 20 Asrsst 1598 seni iap în Tpansianania ;. 15 
ritopii în npiimips jap de nping aa 20p ui eu 455 . 

| iap ripma sienînipei. | | 
Dap Siyismsnd Butopi acea aksm a se “teme” mi 

de Ssalansa mi de Îninzpatsa Padoif. Tăpuii îi ame= 
pinua desnpe naptea Banatsasi ; Îmnspatsa . Psdoat șe 
rătea a 45a pzsBănape dosupe nexpedinya A5i. lntp- 

+ 
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 aveasty nozinie rpea s6 afaa sinrsp wi fps nivl sn 
axstop. Nzde:xdea sa ?ui-0o niponi în npetenisrăa ui 
asianga tă -Mixaiă. - Kit nentpă Îmnwvpataa nsdz:dăia, 
K5 în pa nătea îmsaînzi npin neronianii; fpina sa uea 
mai mape epa desape Tspui. Ka sz siane ui de'rpi- 

„a aveasta, tpimise ne npedinuiossasză, Illtefan Bodoni, 
„în. mapa Pomineasas 'aa : Mixaiă, uepîndzi npietoursrăa 

vea Beniă mi axianga de mai nainte îmnpotia Tspui- 
„a0p. Mixaiă 'prmase zimit dsuz ue aszi, ko Siyismsnd 

Batopi iap s'a întops în Tpansianania. De mi ca se 
pekănoskăse do pasa a4 asi Psdouf, dap fiind ns sto- 
n54. încoipei saze nă dinsg. epa, ka s5 wio. p5snoit Kb 
“Tspuii. sonoti-Kz; fsp'a : prisma kpedinma, ue a :ăpat 
“Îmnzpalsazi, noate sz aliss npictemsr ks Siyismănd Bu-. 
topi mi. s5, intpe. în adiangs 3 dînsăa îmnpotiza - 

Tăpuiiop. . Mixaiă mai anea ui aat nsoînt de a snpi- 
-sxini ne Siyismsnd. Batopi în npinyinatsă Tpansispaniei ; 

fiind, n nvdsidsia, 5 mai aesne Ba nstea.ss năe mî- 

na ne Tpansiasania fiind să .Siyismsnd: Batopi, de sit 
“- _ssB Pădoaf; mi K5 d'anozo manea s5 fak, „de ait ăn 

nas nîns în Mosdania, ai zpia asisitopi îi. amtenta 
K5 mape pisns,..mi, ast-fea asnyea: aa înfiinmapea 

npoieklsazi să ueasi fanopit de.a sni aueste prpi în=: 
_tp'sn stat, Jlsrpînd tot dWasna ks enepuie nentpz avea 

- mpoient, de 4a kape ns"ui denzpta nisi o dats rindi- 
pea sa, Npiimi npieteurărăa mi axianwe, K5 kape în îm= 

„Bia. saă mai sine nenips ape în păra Siyismsnd Batopi, 
mi îi fsrzdzi, 5: aa întimnape de tpessinus îl Ba tpi= 
mite nîns aa 85000 soadayi săs Komanda 43i Ara sea, 
ră aueasts Kondipie însz, ra în uit Bp&me Ba fi ea 
npinp aa Tpansiasaniei, su n se îmnpietineases 5 Tspuil . 

.  
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nisi szi înrzdăiastd a înfige- niuiop statopnir în 
apa aueea. E ae 
-Nisă o das ma azst Siyismsnd Batopi tpessinus 

«de aătop, na în Bpemea aneâsta.. [lama Setepi,, tpe= 
rind Dsnwpea.k5 o tpsns năinspoasz, de Tspuă se sni 
în &nrapia. x Xansa totsprsk wi amepinna - TpansiaBa- 
niei. Siyismănd Batopi tpimiso aa Mixaiă parindsa, ra 
S5'i dea a:sălopsa fsrsdsit.  Mixaiă îi pzsnsnse, 5 îl 

y . - .. ef-: nape p55, KB miurzpie uo 40 far Tspuii în Bsarapia, 
îi onpesk de a -nstea peni ex sinrăp în nepsoanz, „sa 
do a'i-tpimite sn a:xstop mai mape; ks toate auestea' 
ÎI tpimite 2500 soadani, uzazpeni mi n6destpii. _ 

„Kind Săatansa Mexemeţ Jăkpa 5 mape enepuid 
în Snrapia wi îmnpotisa Tpansiananiei,! xotrpi sr în- 
tinz3 A5tprpise prsioisazi wi mai măat, ui s5 isBeas5 
mi mapa Pomineasuz.. — Mixnit, ez Mixaiă nisi. întp'zn 
xin nă a npiimit npicteuărăa ui axianua' sa, mi nain * 

„” de prs6ănape,-Kt Sa aiiat kă Pgdoat mi ns Sigismand 
“Batopi, nopănti asi Xadiih. [lama de aa Bidin, ra s5 
n5BBeask5 în popa Pomîneass. » Avesta riems întp'— 
aistop mi ne Mexemet [lama de:4a Sisistpa, ra: ns 
nătepi snite sz vepue NOponăi apmeaop tspuenuti. --Tăp-. 

„vii Î»p'a: niepde speme tpesps nămai de' it Dsnzpea 
dingoani. Mixaiă nopnind ră apmia sa îmnpolisa 40p, 
d5h5 vo amănse aa Kapakaa, dete o tpăns din apmio 
menepa-si sză Deopniksa Dimitpaxe mia tpimise inaia= 
tea Tspuiaop.. Pomînăi auesta Biteaz întîmnins apmia, : 

„ tăpueasks aa.Satsa Kaseaemuti, ui aoBindă=0 R5 iăpoaaz,, 
însinse-ne Tspui, e 435 doz tenspi mi îi roni neste: 
Dsnspe îndspst. Bipăinua aseasta îmfiepbinte ne Mi- 
xaiă ;'Xolspi ss 0 ăpmeze mai denapte ui ss A0Bea= - 
SK5-ea sinrăp „ne Xadim [lama. „Tpeind Dănzpea
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"2 l6indu 9) ES mâpe igjeaas. N) sipsi alit de nopovit, .in 

“Rit: omopi: ne, sinrăp Îlaura din Anatoaia, npinse ne fpa= 

..  - . 
. “ 

anpoâne, “dos Ninonoa: dete neste o apmie de 'Taţiui de 
13000 - "oâment, 555, tomanda Ilamii: do aa Anatoaia. 

texe. Ilawmii, . nimiui toat sapmia Ispucasas mi îi 2455 

toate: măniuia mi, aptizepia. Dsnz isnpana avueasta no- 
povils, Mixaiă inrengisp Nikonoiăa, mi aa 10 Sentem=. 

Bpie” 1598,- 'înyens aa pate.ă tenspiie; dap uetatea 
"inepa: datopits Gino, mi tnspie 13 nă epa în stape de 

„ăi 0 -dipima Slpinzuisnca ue'se fsyea zioa,. Tăpuil o - 
" îhdjenta în. Bpemea nongii.  Bszînd' Mixaiă, Hs Ră:în- 
Kis papea “niepde: Bpeme msalr, mi Ki Kă tănspiie 
saie faue isnpans năylinz,;, „Xolspi s5 * fans sn asaul; 

„dap, nivi.auesta. ma issalit. Îmniepursriat de minie pi- 
dis Ankăinjispapea : vetsuii,' xefoi imi msstii opameae 

dsnpin Npeităpa ii tpers în papa Pomineasn» 16000 
- Bgarapi LA. SL imnongeze nzmîntăi. ei ue demept de 

"astzitopi. Do-aiui mimi înainte nzipe Bidin. Xadim . 
-Ilama epa.+ “înăpedinpat desnpe enipea a5i Mixaiă, wi 
ue axstop mi de-aa Deisa.de:aa Baea.  Namepsa 
dea mape aa apmiej, tspuenuti nă. Însntimîntr nimis ne 

Aiztaiă. „“Înuenîndăzse ;.5siaia, se fs ăn omop alit 
"de rpozăs în apmiea “lăpueasts în-rit Tăpuii nsmai 
nătspz minea, ui anskap5 făra ta Sri Skane Biaua, in-. 
“tpind înzuetate. Mixaiă ns apmia sa îi 455 în roanr; 

dap în'“isyeaa sa uea mese ms5s5p5, epa. ânpoane 

SP ui niapzs . piana, sape €pâ atit de srsmnz. n5measi - 

“pomisnâst: mi âtît de npeutzits aa, toat! Epeulinztatea, 

Ile rind. ronga ex: ră “atita fspie ne: BpE:IMALIĂ, nimte 
'Tspui 'se onpipă în 408 Ba, SD A:EBOrT, : „Alănui - Snă4. 
din tpînmii 'apănis o 3sieatb* assnpa.A8i,. Rape în ni-. , 
“mepi-mi se înnaintr î în nientzi Î. Mixaigz smăase: soieata 

>.
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din pansa sră ; Tlpeda uri Stpoe Bszemtil, fină anpoa-: 
„NC, B5Z5p5 npimeszdia, în kape so, afaa. Mpinpsi 10p, . 
aieprapr! dens Tspiii, kapi apănkascpr Suljcata,. pina. 
p5. ui suenaps ne-Mixait, din npimeizdie, Dans sip5-— 
ina aueasta Mixaii s5s5 Bidinsa: ncîntănyispat 'so 
msipămi E& smelsipea-mi nsstiipea AoR5pi0p „dă: pin. 
Npeiisp, uii ăinds-so ne Dsnzpe: în ss, Bpea” ss tpe= 
KG în papa Pomineasts ne aa. Pourasa. . Avi” abia “tpe- 
kă %ămslate din apmie, wi skopnindă- -se sn. nînt, -oripi- 
ipevepea asi Mixaiă 10 zize.. - Bpemea aucasta 0 în-. 
tpeczinus. Mixaiă sape a xefsi wi snpe a slinpe opa- | 
mese mi sate.e- tspueruti din naptea aueasta.:. Însfip- 

„mit tperă Dsnspea, se ni nă apmia ue ipesse mai . 
înainte, mi aa 5 ] Noemspie. 1598, se întoapse aa Tip- 

- roBime înkzpiat de npszi mi de. aa5d3 nentps isnpsei- 
- ae sade, -Bipăineae, ue aă-a, năptat ca assnpa Tspui-. 

aop 1 îsuă. ksnosaste asi. Siyismand, Batopi, ipiminîn— 
„dsi ne fpateae Ilamii din Anatoaia, ne nape în „Dpin= 
sese în 6sisaie;- asemenea îi tpimise -sn -lziă aspit wi 
o sacie feperals H5 a5pă, semne din. tpoteeze sae 4e- 
4c stpasuite, ue aă-a 'dopîndit de „a. Tspui. . -. 

Ilo- ind Mixaiă, upedinuios -: .frzdzeai10pa so. ue: ! 
dă-a fest. Îmuzpatăazi mi ai Siuismsnd Datopi, se 

„ sipsizăuea npin. sipinge adeszpate, Sinismsnd . Batopi 
s a siait: în tot ninăa „pin neroyiayii a se îmazuisi nă nă— 

ral Ră Îmaspatsa Psdoaf,; ui mi ră “Ssatanăa. Kapar- 
tepă.a adi uea „Bestatopni ; „li kăpe.a înaprat foapte 

măat inaintapeă “ea noposils a „apmezop fperutinemti, n3 
| sa msauămit ne îmnsuizipea Saa RE Îmnpalsa; n niui ne 

adianua ue,a pestatopnisito, K& "Mixaiă ; rindipea“. Ai 455 | 

asts diperuie. “ Fiind-k5 sedea, ns apmeae azi Padoaf 
_- Îak * măpinz : îsnpabs - împpoliza : Tspuiop 'în &nrapia ;
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îsuă npoient de a nzpzsi kassa kpemtinzteuit -ui a des— 
-_posipei. wspizop. de să5 :x5r5a tspuesi, mi de .a înkina 

TpansiaBonia 'Tspuizop. Dap fiind nz-ea în nepsoana 
sa nă nstea _spipuri aeasta, d5ns 5p'emîntăa ve a: 

îzrst azi Padoaf mi azi Mixaiă n, în rit  Bpem6 Ba 

fi ea Tlpinu aa Tpansiuganiei,. ns Ba înrzdsi a Tăpuil 
„85 înfirs niviop statopnik în mapa aucea, rzsi aat dpim 
de a*mi îmnaini dopipea sa. Dzistoape de manzat a- 
vesta a fost Iloaonia, sape snpe mai mape păuinea sa 
Bpzmmsurea atit ne Pedoaf sit mi ne Mixaiă; mi, ns=. 
 dsixdaind a tpage oape-rape foaoase din nesnipea Ilpinui= 

10p kpewtini, mai măat Boia înaintapea Tspuiiop derit | 

a” pemtinzizuii. Siyismsnd Batopi, kiemînd din Ilo.onia 

ne s5pă4 stă Iapdinasa Andpeiă Batopi, de fans RE 
topi Marnayii papii, aa 21" Maptio 1599 se 415% iap. 
de ipmsipca Tpansiipaniei mio înkpedinuz pzpăazi ssă, 
siztăindă na ss se dea sss npotenpia 'Tăpuizop ș uni 

dsns aueasta desnspiinds-so iap do nezasta sa, pin 
Moadania se dsse în Ilo.onia.. 

” Suimrapea  aucasta, ue se fară în Tpansikoânia, 

dete aănpăpiiop' o aats fans. Nestatopniuia azi Siyis- 
mănd Batopi snspz foapte msat.ne Îmnzpatsa Psdoaf; 
dap mai ks seams ne Mixaiă, ape de atitea opi se 
înmez5 de asipe dinsăa. Mixait fs xopipe na ss nă 
aase si mai skane din mîns Tpansiaaania ; ui înpe- 
aerîndă-se kă Îmuspatăa Psdoaf, sr o 'smăars de a. 
Andpei Batopi, mi “Snindi-o K5 „Mapa Pomîneasts, s5 
o sizuiheasi5 ea. 

= Rapdinaxăa Andpeiă Batopi, îndaiz rsm a sat sîpma 
stininipet, tpimise -soai aa, Îmnspatsa Psdoaf mi aa Ssa- 
tanăa vepînd nave ; dap niui de a o napte niui de aa 

“aata n'a nătst S% 0 dosindeașus, Psdoif. ns: nztea:  
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„ssfepi na sr i se psneasrs Tpansianania; Săatansa nă 
Bpea s% npiimeâsrs upietemzersa &nzi Ilpinu, rape este 

aniat E5 Îmozpatsa ui să Mixală. Itapdinaas+ Batopi 
vepir mi Aa Mixaiă npieteurzr ui aaianus, tpiminind aa” 
dînssa ne Kasnap Kopnim, penepaasa apmiei din toats 

„ Tpansiiaania. Avesta, fiind us ăpa ne Kapdinassa imi 
Făuelă.i asi, de a da 'Tpansiinania în mîna Tăpuaop, 

„„întzpits ne Mixaiă assnpa azi ua întemei6 mai msat 
în înfiingapea npoientsazi ssă de.a sni TpansiaBania K5 
Mapa Pomincasis; iap no Kapdinaaza în înrpedinus, 

„F5 Mixaiă nă xpenemte nivi sn uăyet ppzămsulesk a 
“ssnpzi. Ka' ss se înxpedingeze mi mai. pine desnpe 
simlimenteae azi Mixaiă, Kapdinaasa Batopi tpimise wi 

ne dai doi sosi, ne sztpînsa Teopre Panazdi mi ne 
Nikoaae Bitez, ta sr încie k5 dinsăa tpantat de “nave, 
npietemăr mi axianus.  Mixaiă ns apă de 0 Fam- datz 

a se înBoi Xa nponsnepiie Kapdinaasai, mi "uepă Kon= 

„dili mapi mi rpeze, ne tape Kapdinaaă4 nă: nstea. ss 
Je. npiimeasis. În “sfipuit, fiind us ns usnomtea înk5 

ne denxin rseteie Îmnspansasi Psdoaf,. se îndsnaers, 
uri sa Î4 Aupinie 1599, înnie6 tpantatsa însr”K5 on- 

„. dipiea aucasta ; na Iapdinaasa s5 ns se desrine de Îm- 
+ DBpalăa, nisi 33. se axieze n Ssntansa; ui dinnpesns 
_R5 apme snite ss noapte prssoiă îmnpotia Tspuiop. 

Anest tpantat se_isuzai de Mixaiă mi de 10 noiepi ai 
Szi, mi ne 5pms nieninotegii Tpansiaaniei, dănz o 
zz5osipe de dosz asni în mapa Pomineasiz, se întoap- .... 
sep 'îndzpzt în mapa 10p. | 

Dap auest npietemsr, ue se ' înrie6. înlpe Kapdina- 

a5a mi întpe Mixaiă, se npefzskă în rpacs în Bpriim5= 
mie ne fas. Kapdina151 psmase. statopnit ne sfzlzi- 
pie a15i Siyismsnd Batopi de a înina Tapulaop Tpan- 

-
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-siaBania ; lepemia Morisa Ipinuăa - Moadasiel mi rpea- 
-tăpa asi Zamoisri, tanneaapăa Iloxoniei. npin: intpiuiaze 
saze rpssi învenepea spzimziuiizop întpe Mixaă-ui Iap- 

dina548. - Înrpacs dans -săipea azi Andpeis Batopi ne 
skasnsa “Tpansipaniei, lepemia Morisa, înmeaerînd de 
aa nalponzi ssă ksmetese asi Andpeiă Batopi, ape epa : 

„ Rămnat Ră Zamoisri, tpimise aa dinsăa uli'a înipi6 Eă 

ojianga sa, nponsindsă tot de o dats 5, nenipă a do=. 

sîndi npietemsrăa Tspuiob.:nă este aat mixzaor, de rit 
- SB'ul ăneasis nigtepize amindoi, ss nrBDieasty în Wa-. 

pa- “PomîneasE, mi npinzînd ne Mixaiă sv dea în mii- 
je. Lu Tapuinop. Andpeiă Batopi, „Snpe mai mape s5us- 

papea asi Mixait axsiateasi. 555, nă nămai înie6 ns Ie- 
pemia Morisa o aerztspz de nave mi de npietemse 

" Beuinik; ui, ka Sma mixneaskz mi mai măat, axorodi 
ne. 5n fpate a S%ă sivpie ră 0 fasa. A5Ă “Tepemia 
Moriaa. Aa o 

. Bpmspize auestea ae. a3i Andpeiă Batopi mi axe . 
2% lepemia Moriaza, dens ue se 'fvrsps Rsnoseste, 

| soansepa npoientsa ue fanopit aa A5i Mixaiă de a sni 

“ Tpansianania “ui Moadonia ră mapa Pomineasiz.  De- 
Supe o napte învens a faue nperslipi de prsnoiă, de- 

snpe aatv napte tpimise sn sox aa Îmnspatza Psdoaf 
"aa Ilpara, însinonspind ne Kapdinaasa „Batopi, KD Ba - 
ss se tpar din adianga Kpemlineasis . snpe a se sni 

„E5 Tspuii; mi ks snpe a nă se faze zstitnipe apme-op 
rpemtinztsyii, -auest Npiny k5 BENSIAID ap tpersi ss:se 

- skoayus din skasn, fzkînds-s0 o nsezaipe în TpansiiBa— 
nia despe naptea Îmnspatsisi din &nrapia mi desape 
naptea pspii Pomînemti.  Îmnzpataizi Pădoaf îl naztă 
MAan5A A5Ă, Mixaiă,-'uii tpimimindsi sepisopi. tainiue, în 

înk5pâis ka SPA bi. ne în ărpape, apulindsi a, în 
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npisina aueasta, s5 se înpeacars Ed Basta, Yencpaaăa 
- pene.op- îmnzpateuiti din Snrapia; rzlpe aveasta, npin” 
Jenepaasa Feoprie Pay îi tpimise iui Bani; Ea S5 

" ans rulipo de ,prssoiă 5 nsmipe îmnpotiva Tăpui— 

+ 

40p. Însoipea: Îmnzpatsasă a smnast ne Mixaig de ps- 
" Băpie, mi că Î5p5 Z3BA0% a tpimis aa Basta ne! sn 

Boiep a sză, Stoina, ka ss se îneacars: kă dinsăa în 
Jăapea mssspiop snpe a nvBrai în TpansiaBania. Kap- 
dinaaăa Batopi afas desnpe, xopesnondinua' azi Mixaiă 
ră Basta, mi aszi ns se fan nperstipi de pssnoiă. Ne- 
nztindă'wi. asiănde fpiza nentpă. uămeteae sare ueăe pi— 
Fienc, ipimise sn so4 Aa Basta, ra ss se "'naînrs” nen= 
ipă 5năesiie mi nîpa uea neadenzpats a asi Mixaiă. 
Basta îi pzsnsnse, kr ca n mtie nimin desnpe- simti= 
menteac azi Mixaiă; ns daxa Ba 57 afie sa întpere 

“sinrăp.. Ile Boiepsa Stoina în tpimise Basta îndupzt, 
Isp'ai da pssnsnsăpi xotspite, de rit îi fsrzdsi, k7 Ba 
încpii a înuntiinga ne: Mixaiă de uexe ue tpessie. 5 
fans. Prsnsnsăa avea terzdsitop, ue dete Basta s015- 

- dă din 'Tpansi. 1Bania, înfpinours nle Kapdina. 154 Batopi | 
mi mai mat, Ka s5 se întpedinueze .npin sine de 
simtimenteao asi Mixaiă, tpimise aa dinssa ne Ilankpa- 
tie Illenci.  Aveșta, ' dans ue snsse azi Mixaiă ueso 
ve se Bopeesk desnpe dinssa, KD adik, e1ap Bpea s5 

_destizs pos5uiă îmnpotina Tpansiapaniei, Mixaiă tsrs= 
dai mi îi adsse aminte :săpsmîntea “ue. "Aa fskzt, KD Ba 
nszi navea mi npietemsrsa K5 ăpa. aueea ; îi ap5t5- Kb 

„esle intepesa sză de a pinea us Tpansianania,, rînd k5 
Moadaia mape nisi o întainape ; însfipmuit îi msptspisi 
nspepa sa de pză, K5 se afaz în ăst-fea de. Bonsias5 
aa Andpeii Batopi, a4 uspăia .npietemsr îi npenseute 

“foapte maat + Dus: Onoapea, ve se În 8) lilenei ui |
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dans Finăa deskonepipiop asi Mixaiă, Ilenei se înkpe- 
“dinus, „desseîpurit, K3 'e4 nă xpbnenmte în inima sa nivi 

sn Fămet Bpriimzuiest; de aueea dsus întoapuepea sa. “ 
înpodiip ne Andpriă .Batopi,- ks îmi nsne FANS, K5 

„Mixaiă n'ape de rind de a fave spe o mimkape BP 

M5WeasKT „asănpa “Tpansiapanici, 
- Înrpediriăpie, ve "adsseps mai înainte Kasnap 

Hopoiur” ii: axăm Ilenei, desnpe simlimenteae ue-e 
nauhiue axe asi Mixaiă, deteps asi Andpeiă Batopi mai 

măl5 îndpisiitaus do neropiapie snpe a se anpouia 
de Tspui. Ile dă oifiapte sc Îzuzpniui, K5 Ba ss înkiee 

o. înnoipe ră: Îninbpatăa - Psdoal, ne de aat» napte tpi- 

mise 5n sua aa" Konstanlinonoa mi uepă de aa. Săala- 

n54, ka si ase 48 n5 nsmăi “Tpansisnania ui Moa- 
“+ dania, vi-mi papa: Pomiacasts, mi s% stsnîneasnr kile 

tpeaze npinninateze. a:.Basaa tspuesi, îsrodzind a nazti 
tpisst notpizit nentpă dinsexe. : Din întîmnaape Mixaiă . . 

npinse n6 soiăi auesta, de aa Rape. afaz loale sekpete- 
Je, Ii se rp55i a faue ănosrăle: asi Pasta  nsmetoae 

veo Binzstoape a40' ai Andpeiă Batopi.  Arăm se 

xotpiî” R5 deszoîpuipe” ss se io din mîna asi Tpansis- 

gania ;. mi is toate us întpe Psdoaf iii întpe Andpeiă 
Batopi- să fost înieiat o înnvipe; dap Mixaiă se pină 
de inistpsigiie ueac: tainiue, ue ae" npiimise de aa Îmns- 

“patsa în npiuina nosaipei în Tpansiinania. -Frwmpni-" 
vindă-se -xb pede în' încoipea înseiuts întpe  Padoal 
ni Andpeit  Batopi, -îmi spms nperstipiio de psBOiă - 
Să5 nămipe, iz toate auesteas.ce fauo” îmnpolisa 'Tăpui- 

40p. Andpeiă Batopi se înmeas,*iui atit.-epa de înte- 
meiat în simlimente-re geo nauniue axe isi Mixaiă, în 

rit îi dete B08 ra În“ucisyise szsemli s5 kămnepe ap- 
me, msnipie uri "ate: tpeszinuioase nentpă „pesboiă,; mi 
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înrzdsi ra mal măi TpansisBaneny ss intpo În Sas:5a 

a5i. Dsnz ue înri fzuă toate nperstipea, Mixaiă na s% 
adoapmz-ne Andpeiă Batopi mi mai măat, mi ka sz 
snioneze 4arsp5i -a5i, ue epa adsnat za Sasseseur, tpi— : 

“mise ne Banzi Mixa.uea mi ne Teoprie Sipoza, na ss 
fas rsnoskst 351 Andpeiă Batopi K5, în Bpemea în ka= 

„pe se spmeazi pasioisa- 5 Tepuii în Onrapia, ea ap . 
„Bpea ss: faxs 0 nztBvaipe în Bsarapia,. dara ap. fi sirăp, 
: R5 0 st aist nave de usipe Tpansisnania wi K5 nă'i 

se-Ba faue niui o zmtinnipe. Andpeiă Batopi înkpedin- 

5 no tpimiui, k5 Mixaiy moale fspz fpins ss întpe=: 
. npinz opi ue ap noi, fiind «5 din maplea sans i se 

pa apiuinăi nisi o .slîninipe. Ile aînrs panoptăa aue- 
sta, tpimimii *desrpisep5 -a5i Mixaij -stapea a4arsp5azi 

din TpansiaBania,. t5m ED soadanii pepii uea mai ma= 

-„ pe napte sint îmnpwiutiaă aa ASEpăI FimnăAăi, Uli “KTD 

_nămai rBapdistii mi oape-rapi soadaui K&- Mal se mal 
afaz în aarzp. . 

„= Dans. mtipise auestea, - Îixai soroli st ă sn 

“mas mai înainte rztpe sfipulităa dopipiop 'sae. “Tpi- 
mise aa Andpeis Batopi ani doi 'soal, ne * Bistiepăa 
„Damian mi ne [lpeda, Îsuindzi xănosast, KE 5 toate 
KD a fost xotspit s3 întpenpinz n) n5Bz4ipe în Băsra— 

"pia; dap fiind ins Îmnspatăa Pedoaf ?za noftit, ka 
“ss meaprs K5 apmia în Snrapia mi sa aste d- 

_Ko4o îmnpotia asi IGpaim "Ilawa, este sisit ss se 1256 
de xotspipea . dintiiă; weps axa dap de aa Andpeiă 
Batopi, a săi dea poe ss tpeans să apmia Pominea- 
SKS npin “Tpansisania înrsdăindăi Kz pa winea vea 
mai stpaumnits' disuinain5, snpo-a nă se ssnspa Eitsnă 

-de năyin 4zăăitopii pspii de. aztpe soadaii Pomini. 
Inuntiinygapea aueasta ssrs ne Andpeiă Batopi în pix 

i



    

  

    

106. o ie 
desnpe rspeteze azi Miaxiă, mi prsnănse tpimimiop, 
+5 axstopăa asi Mixaiă în: Gnrapia nă este. atit de tpe- 
păinuios, uit “ap foxosi rind ap faue o disepsieîn Bsa- 

“rapia. [Ka ss isrodeasarz inima asi Mixaiă: mai sine,. 

tpimise mi ea aa dînsăi ne Icoprie Ilasatiy, a s54 
 înkpedinmeze, Ez de mi so pwnsemte, 45 e nerojiazt 
R5 Tspuii; dap în inima sa esto naptizan a1 Kpermnli— 
nzielil, wi mamteants de uit Bpemea, na ss psnz toa= 

t6 pesayiiae nă Tăpuii mi ss se. ăncases ks Ilpinpii 

koemtini îmnpotina a0p.' Mixuiă 'ulia uit npeg lpesăe 
55 năe no înipedinyzpize azi Andpeii Balopi; ns toa= 

to -azesteu nsBpuinz ne Ilaaatiy, na ss -snăe stsnins= 
a3i S5ă, KE mape nisi sn rind pră asănpa A43i. . Apmia 

"Sa 'Wi-0 o9SK5nSes0 Mixaiă atit de sine, în rit tpimi- 

să ma nslst nedca nisi o nperztipe de p5sBoiă 3 de 
rit Bpe o 500 din reapdistii: szi. i. 
„ Azia'se odixni . Andpeiă Batopi, dăns tatoaprepea: 

“asi Iaaatiu, mi aate sestipi înfpiromstoape îi tsjsspa- 
"pb toat navea inimi saze. lepeinie Moriaa, rape 15- 

Hpa În SRONS2. 45i Andpeiă Batopi, afis mai sirăp sfip= 

“„anităs, nentpă ape Mixaiă faue nperstipi- de psssoiă, 

mi înmtiinus no Andpciă Batopi a SD Se NPZEASKT, . 
> usui Mixaiă se rtemle ss: usazaeasks în TpansiaBania - 
„mi săi psneask5 upinyinala. * Înpedinuspi.ro auestea, 
rape smuiăps ne Andpeiă Batopi de rpoazz, se ade- 

"Bepip5 5 aate sestipi ui mai sirgpe, Gu loan. Mapo, . 
Sîps de nanie, nzsest în Tpansiaania ș mi ape se 
afia în S.i5:K55 de sexpetap aa Mixaiă.' sîndă taineie 
steninăăsi sză, ui a na, ape mai Bine de rit opi- 
Hape -aalsi nslea-s5 kănoasis nsyeleae asi, înmtiin ji 

„ne Andpeiă Batopi, ss n5 kpeâzs spsminte.e ui în= 
„Epedinyspiae a3i Mixaiă, fiind RD CA n'ape aus x0l5- 

. . 
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pipe, do rit ss konpinzs “Tpansiauania. Andpeiă Ba- 
“topi se înrpozi uli Ka st afise nentpă. ea mai dsne 

3pm3 0ap5 Xxotrpîpea asi Mixaiă, tpimiso . Aa . dinsăa 

aat sos, ne Toma VWomoptani, kape în anii (pernă s45- | 
iso în apmia Ji Mixaiă ka ofigep mai înaat.  Uo- 
moptani în inima sa epa îninat asi Mixaiă mi spa ne 

Andpeiă Batopi. inainte de a seni în papa. Pomînca- - 
SKS se întini, K5 Kasnap: Kopnim mi K5 Illenci, rapi 
amindoi epa Bptamaui ai asi Andpeit Batopi,- mi do- 
pea mai mat ss dea „TpansiBania în niiinize: asi Mi-- 

Xaiă, de rit ss 0 asc în sismînipea snzi nping sAa5 | 
ra Andpeiă Batopi,. tape Boemte a se da săp npoter= 
pia Tspuiiop.  Vomoplani. în aox de ami îmnaini da= 
topiize, ună tape epa înszpuinat do-azipe stsnînsa 51% 
desnonepi azi Mixaiă năpeteac asi Andpeiă Batopi, KT 

aditz, e1 Ba ss sc îmnzuiziasks de szoîpiit ns Tspuii, 
wi fiind us avewlia uep aipspi mapi do aa dinsăa, a 

- xotspit s% soaub din skasn ne. Mixaiă, mi npintp'auea- 
sta. s5 sc. pekomandeze ndipe dinmii; de aucea inte- 

pesă." ue. mai de anpoane'-aa Asi Mixaiă - este, ra, 3 * 
ansue ea înainte wi ss nonpinzs TpansisBania. 

“Kind Andpeit Batopi în msate ninspi se: f3550 
Binosat înaintea rpemtinzizpii mi a asi_Mixaiă, nentpă 

neroyiagiize sase us Tgpuii mi sopesnondenua sa K5 
Iloonia wi x lepemie Moriaa ; rind Îmnzpatăa Psdoat . 
nă sc însoise nsmai nenips skoatepea asi din Tpansii- | 
pania, ui mi înkspazase ne Mixaiă snpe a ssoipui a- 
yeasla ; rînd snii din marnagii, "Tpansisanici riema sin-. 

.răpi ne Mixaiă mi mai 5 Seams uetzuiic swsewiti, 

sape. Bpea: din. loats inima să se ia papa din stsnini- 

pea asi „Andpeiă Batopi mi sz se dea usi Psdoaf; Mi- 

- Xaiă nă întimnina nisi o nicdits, „Snpo a întpeapindo
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“ esnediuio- prsrolaiste îmnpotiva ai Anăpeiă Batopi. | 
Sinrspa temepe, ue o aBea, epa desnpe.naptea Tspui- 
10p,.Ka nă Kăm-Ba .avewtia, în Bpemea în kape ca se | 

„Ba afăa în TpansiaBânia, S5 n5DBACASKS . în spma sa 
în mapa Pomineasaz. Mixaiă. năse în mimape tot me= 
mutemărăa dinzomatiuii, momi ne Topul mi îi fskă s5 

"Epeazz, K5 ea este rpedinuios Ilopgii Otomane, mi «5 
de ui s'a apstat nîns anăm Bpumauu Kztpe dinsa ; a- 
ueasta a Îssto din npiuina nessfepipiiop, aa kape ads- 

“ Sesep5: apa nimte Tspsi npiseyi ; |dap de aiul înainte 
. este xolzpit s5 J5Kpeze în- intepesspize ei; ks esne- 

dinia, ue -poemte ss întpenpinzs în Tpansiaania, npiBe= 
mto tot aa intepeseae. [lopyii, -a ss nedenseasiz ne 
Andpeiă Batopi; sa ne snăi tape nă nămal zzbosemţe 

"a se sănăne ci, ui înkeo: tpantato de npietemsr ui a— 
“aianu5 5 Psdoat Îmnspatăa. Ilepmaniei. : Ast-fea Mi- 
“xaiă asirspîndw'mi navea desnpe naptea Tspuizoz mi. 
azind Îzkăiz toa!s' nperztipea, nstea ss înueanz esne—' 
dia. "Toni. rpedea,- 5 npârztipea atcasta de pzseoiă- 
Sa frast îmnpotiea -Tspuizop. Mixaiă a mist ama de 
pine“ss pie tainia npoientăa sză ; în rit nimini na 5 

„tt spa afise, afaps din Bpe o rigi-na soiepi, KSpopa 
"aa desnonepit ea sinrsp, mi dintpe ape ue d'intiiă 
epa Bansa Mixaauea, kape din toate nătepize snpizi- 
nea wi îndemna ne Mixaiă aa aueasta. Kind epa a- 

„ npoane s5 nopneasi5 apmia, - s'a afat snii; napi aă 
sfslăit no Mixais .xa ss se nasc de întpenpindepea auea= 

- sta asănpa Tpansiananici. . Întp'auemtia epa orofztsa. 
Teodosie, “Teodopa măma “A5i. Mixaiă, mi Stanaa nena- 
sta azi, Dap Mixaiă epa mai rala a faze opi-ue ept- 
BD, de rit aul “SKimBa. Xolspîpea + Sa, mi. a. Asa S5 
ipeakz npisesita atesta, npin Kape 5nea dos uspi S55 
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srintpăa STă, învana nălepea Porminizop mi -dosîndea o: 
sisnînipe sirspz ini în stape de a înfpsnta - no Bpri= .: 
mamii szi. [lpinesa Stania Bzzind, ss ns-noate în-. 
dănsera ne Mixaiă sz'wi skimre mansa, xotrpi din 

--npesn5 -Kă Iletpamas. s5 întoBpoulcast5 ne BBppatăa 

sză în toate nopouipie wi npime:diize. Ile maikz-sa 
Teodopa, tape: epa bstpîns, Mixaiă xotzpi ss 0 ase 

"aa Msnsstipea Kozia, nentps a"ui îndpenta stapea ss- 

nsizpii mi a fi denapte de sromotă1 apmezop. Fiindă : 
ED "ca a5ase.de aa aveasts mînzslipe mi Bani îmnps- 
„mst nentps ieatăiasa pssBoiăizi, mi 20 xîntape de 
nismeă nentpă-raoanue, a: dală mairz-si dos mowmil ra . - 

„55 4e dspăiasks mînsstipii.  Teodopa' 485 „mai tipziă 
„vină oisrzpesră, se nămi  Teofana. mi aueze mounii 
ae 4555. Kozii dsnz Boinua Asi Mixaiă.  Vei-a-aapi 

soiepi se însoipr în sfipmit -a asa-napte aa' esnediuie, 
dens ue Mixaiă ae desfzmăpi tot npoienisa sză, mi 
dsuz ve e ap3l5 foioaseie mi mspipea, ue Ba cui 
-nentpă apa Pomineasrs mi de osmte nentpz toni Po-. 
miînii din nănepea în a5spape a aueasi npoientă. , 

Ja 13 Ontomspie 1599, Mixaiă nopni Kstpe Il10e- 
iti o napte din tpsneze saze. Fiind us în apmia sa. 

epa mini ofimepi mi soadaui stpeini din Tpansiazania, 

a tpeszit înainte de ai dsue îmnpotiea asi Andpeiă Ba- 

"topi, ss se asirspeze desnpe spedinua 10p. Dsnz ue 

auiezt în niauv wi ne aie ip5nene pomîneuti uri 

. sipseruli; npenăm ui ne rBapdistă toni înapmaui, n0- - 

“ pănsi soadaui.0p “moaonezi mii Kazaui0p, Rapi sea 

“să naats, fa s5 fie înnpe5p51 opamăasi. - Ilenepaas- . 

".a3i Basa. Nonak, S5st a K5păia. xomandz epa 5000 ne- 

destpanii, întpe rapi epa mi xaidsui. din Bnrapia, îi de=: 

te nopănus 55. KOnpinz3 dpsmss, ape daue aa Kăplea
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410 i il | | 

| 
| 

| 
“Bop mepue opi înnsip'o .îi. pa. dăue ex fspa nspssi | 

| 
| 

'epa nasiipi tă deals mai mape, wi kapi nentpă îndps= 

nepaaăasi s5ă, fop'a întpesa ientpă ue. 

| 
“snpime ae adăse aminte, K5 datopia sasi soidat, Kapo. “| 

| 
| 

tpe aueasta nopănui azi Padsa Bazestsa wi - Bansasi - 

- vene dă neste Out, ss tpearz . măngii ne „a Tspnsa 

nanatsazi. - Întorminds-so' aueasta întp'auest in, Mixaiă, - | 

siem3 înaintea sa ne oliwepii ipansiianeni, rapi epa 

în sasmba sa, ne -Teoprie Mano, Illiefan 'Tupeani, loan 

Tamawmfaasi mi Tpiropie Riu, mi îi n5so ss %5po, KE 

stearspize sase. . Aueaa'mi x5psmint aă ipezsit SPA 

faxz ui 500 xzsapi ănrspi, tape se afaa s55 komanda - 

roioneazi5i Dimitpie Nari mi a -uznitansasi Teoprie -i 

Xopeat mi anii; asemenea fsuspr mi ai 200 xăsapi i! 

aaemi de ss5 nomanda ksanitansasi Iltefan Ietnaxazi, rapi îi 
i 

sneaia mi nitomia aop se nmea Dezii. Întpe ofimepii |: 
ipansiapaneni s'aă afaat snil; rapi vepsps -desiămipe - 
assnpa asptmintăasi a ueasi nexotzpit;: Mixaiă ns a- i! 

saăxamte ne naals, este ss asiăate de nopsnuite Ile- 

A tpeia zi dsns densnepea aspomiutsasi, Mixaiă A 

dete nopsnar apmiei “SA, Ka SD s0 S5c Ja N0aJeue 
msnyiaop Kapnapi mi axoao ss înfirs Jarspă.. „Aiui 
stpinrînds-se toate tpăneae,. ue epa îmnp»uliate întp'o 

napte mi “întp'aata, îzkă nsnosist tsispop .de obmte, Kb: 

sronsi sit este St Îpeakz npin Tpansisnania în &nra- 
pia; aprio s5 prmie ne spms; fiem-uape soadat 
sB'ui dsrs sinr&p J5păpiie sade, mi nimai ie este 
mai rpeă sz'se înxapue ne ai. Fiind toate rata nen- 

tps maekape, Mixaiă „IBS5 Ie oape-kini-Ba din . soiepi, 

Ea ST Kipmsiastr mapa, în Bpemea ainsipei sare; n 

Bdpea de a IKpaiona, na ss adsne tpsueae din :năde- 

Pour uli 55 50 Sueasis &5 apmia în Tpansianania. În- 
” “,  



iti 

tormind toate askpăpiae în ast-fea de rin, năf mai p5= 

minea aat, desits5 nopneasis în nsdexdea noporsasi 
sTă, kape "Aa întopzpomit nînz utsm, ui în pedinpa 

pite:zi.0p sri Pomini, n K5 Rape a isupanit atitea A8Kp5pI 

minănate. 

Mai înainte de a nea, iai Ipimiso o napte 
din apmia sa, ka ss xonpinzs noteuii0 mi stpîmtopiae, 

s5 zrdspniieasts opi-ue niedirs ap înlimnina, wi sB 
- înaesneask5 lpeuepea apmici neste msnţii. E. siind ne 

spms, sipsi zipfspise mănpizop mi rpestatea dpămăasi, . 
wi tpexă întp'o zi uri întpo noante toalz apmia în. 

Tpansiinania. tm axsnse da Dăzsă, ui amezr aars= | 
păi avi, a s5 se odixneasts apmia, mi tpimise Bpe 0 

riui-Ba: din ofimepii STI, ka Ss înzite: ne: Szrzi ss a- 

aepue a” apme wi s» se sncasns 5 dinsăaă. Mixaiă 
ae: îLrvdsi, HD aspind în intepesăa sră, îui Bop do= 

zindi dpentspize- mi .npinizeyispiio eri, ue Je nimi- - 
uisepz Ilpinuii Batopei, mi Bop sksna de rpestsuiae, Kă 

„ape îi îmnisa nosizii stsuinii aop.. Bestipea aveasta 
- ămuă me Szksi de B5spic: topi n'sBzlipt aa apme;. 

10pĂ. axeprapă Ka 55 S1ă;xeasiD să5 stearspi.lc asi Mi 

xaiă. În entăsiasmăi ameia a1 40p, detepz asaat ue- 

„4pyil Bapxeri, ape epa zidite nentpă ai inea' ne. dîn- 

mii în fpîă  'mefsip wi apseps aseze nosiziop ds 

_npin sale wi opaue, wi se rpsbip5 a Beni ka ss se - 

Sncasi5 Kă apmia pomîneasar. . . S | 

| Andpeiă Batopi, fsp'a .se “teme de Bpe 0 npimo:- 
die. din iaptea asi Mixaiă, stpînsese, ks Bpe-o uile-na 
zizo mai înainte, adsnapea nosiiropaa Bvarpad, Ka ss 
se riszăiasks desupe osizite tpessinue axe Wspii,: mi 

dans we se isnpzaipă aăkpăpize, se îmnpsiwutiapr toni. 

ne akasz. Ilopnipea ai Alixait din mapa Pomîneasrs:



    

ICI Mi 
_a fost atiia de - tatiininea, “wi tpesepea a5i neste” mănpi 
atit de iste, în rit n'a nslăt st asnrs, nins mai tîp— 

zid, niui o: nestipe desnpe. intpapea apmiei -pomînenuti 

“în Tpansianania. Vei papi nătea ss afae aueasta mai 
„ înainte, mi ss înwtiinueze ne Andpeiă Batopi desnpe 
_ npime:dia ue Binca asănpa a5i, epa azăsilopii Bpauo-. 
“ Băăsi mi ai aatop opame ssseuti; dap nagia szseast, 

dens nm Bpea s3 sane de să msră1 tăpuesk, dopea 

“sr se S4050az5 ui de s55 'stsnînipea azi Andpeiă -Ba-. 
„topi, mi nsdzdăia, &5 npin- xonpindepea TpansiuiBaniei 
de Ksipe Misaiă, se Ba întemeia „Sininipea ai Psdoaf - 

în: mapa 0p.. 7Kodexzlopsa din Bpamos a tpimis își 
„?Bpemea aueasta sn kspiep ză Andpeiă Batopi; dap na 

înmtiinpat maj. măat, de it n5 nimte uete de Ilo.ioni 

Sai pzzst aa Bszră, spa fue spe sn pră. VUea d'in- 
tiiă Bestipe mai sirsps desnpe intpapea ai Mixaiă în 

“'Tpansi.sania, a afaat-o -Andpeiă Batopi. din rspa ns 

_piepăazi' ape, fsp'a fi sat instpănpii do da msders= 
topsa, snsse Es Mixaiă ns apmia pomîneasis se afis 

„anpoane de Bpauos. Mai „emăpite lipi nstea An- 
dpeiă Batopi ss npiimeasis de Ja răpiepii; ne papi îl * 

„ Apimiseps nozisii din sksimo ka: SD -fak3 KSNOSk5lĂ, KE 
Sa 'sisaală ioals ioszyimea ssEziasks în ontpa stsnî- 
niaop 20p wi uepă axstoape ; dap toate .srpisopie no- 

piziz0p K5Z5pb în miiniie aveaopa, kapi n5 issea ne 

Andpeiă Batopi, rapi amsnseps a ns mai nglea” săle= 
- pi, mi a5kpa Bă. toate mizaoaueae 'snpe aa soate din 
„SBaSN.. „Dsns- we sosipr mi aăgi vestitopi dintp'a.te 
D5pĂ, ape adsseps înkpedinuspi sirpe dosupe ade- 
BEpă4 A5Kp845i, nămai pzmase. îndoiax5, K5 Mixaiă ap 

fi tpexat în Tpansiazania.  Andpeiă Batopi, psmase îm- 
mprospit, mi mpimea npimeidiei, ve i se amepinya, 
pa - N 

 



| ! . E „113 

„ÎI sisei loato-- matpire. “ Sfstinde-so în TpA5D. ES 
npieteni szi, e Ipenăe s% fans, tpimiso fsp5 Z5BABS, în 
toate nzpui se săpiepi, | Fa S3 Besteasks, KP apa se. alas, 

în npime:sdie,: 55 ja toni apmeae în. mîns mi sp;. “sa 
.- FPBECASKD a“ Beni aa darzp5i de aa Sasseseuu ; în toa= 

ta Tpansiânia se năpts 0. sarie *pănts, seca ve; epa 

semnă, RHS Ho. ue ns Ba asrăala mi nă so na Tp55i a. 
peni,. so-Ba sonoți nînzstop 'de natpie. Snpo a îndem- 
ma NE. „Sasi,. E Ea S5 sao aa apme, Întpeszinus toate Mi:R= 

" aoaueae de ainrmipe; Ssusizop ao fersdzi, „EP ae Ba 
sa. îndzp'st toate dpentspize 1ui npisienispi.re, ue ai Saă 

fost penit mai înainte; ne Pomini îi npiziria 'de anpoa- 

“Ile EDUYĂ mtia, 55 avemlia R8 toții BOp anepra aa apmia 

:"POmÎneasKD a asi Mixaiă. a. 

a  Întp avestea Mixnis, pidixînda mă 1aT5 px de a Bo 
08, peni aa Upezmap. - - Aiui, aa 23 Otomnpio 1599, 

“saosozi 0, npotiamanie, npin kape îi destonepi [E 
pop, de: opute serpelă esnediniei sase, mi Îzkă_RBNOsKBt, . 
E nGnit” 55,1lio în' nave -mi ainimle ne aksitopii 

Tpansiszanici,, rapi aă xspat Îcarspateaăi Podoaf npe= . 
dinuD mi sănănepe, uli S5 SKOaIs din skaănăa stenîni- 

pei ne Andpeiă Batopi, Fapo a5sînd naptida Kp$iulinsts= 
„ulii, Boewte ss npedea Tăpuiaop TpansiaBania, Mayistpa- 

“tă Bpamonsazi,. fiind siait ra 55. sc întino , „tpimise 
Ja Mixaiă o denstagio ; sape îl adese dapspi, ui aă 

p5r5 Ka SP ancpe Opatiză, „npenănu: mi tot pinstsa dă 
„pin mpea:ăp, mi ss n dea în mafăi apmiei. Mixaiă 
dsns aueasta pidiss arspăi de aa Ilpexmap, mi înain— 
45 nins aa Jlinuspeni, înrpixind tot Wasna npintp'o 
“disyinaind - “stpamnikt S5 onpeasks no soadanii sri dea 

s5nspa me azkăilopi. ls toate auestea nofta de a 
elzi, ue, so înkăiase în Pomini, de ind Mixaiă ae da 

. 15. | 

.
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B00- Ka: S5 npadăze z0k5pl, opaine i “ui sale; din: iapă 
lăpitcastz, nă se nastea: mspiini : Tpansiasania sootin= 

ds:se de maps Bp5:&MâLID, noziaii, nersjiztopii - uri n45= 
rapil se afaa î în npada soadaiiop 'pomini.: ;. dr 

; Înaintapea ea sipezteâsis a A8i DMixaiă, I56 “tot 
răpamă. asi Andpenă Batopi de a i se îmupoltizi îtă ap- * 
meie “întp'o npeme, ind ca nă epa nperztil "de: amsns: * 

„snpe a onpi-apmia pomineasKs, mi snpe ao pesninyo; 
indupst. Soxotind, ns.adp' fi măi îngexentă” "pa sad 53. 
se imusuitiasus ră Mixâit; . sas npin neropiayii. 5% a 
miine. Bpemea, nînz rînd se Bop 'stpînye „mi omtipiad + 
"'saso:aa ,4arzpăa de sa Sassereur, tpiimise -ăa dinssi; 
n 504, ne Isa VUeiti, ns stpisoape, - în „Rapo Kă -4e10. 
mai dăaui: xăBinte îi Bopea de nave. Mixaiă (5p'a Bb-: 

ra în scams ronpindepea SKpisopii înp'a da „păsnsns;, 
"-oupi Aa sine ne tpimisăa, mi na siosozi :nîn5 "dsns: - 

., isnpzBipea pzs6ois4ăi. Dsns i BIZ Andpeiă Batopi,” 
„RD Misaiă mape aat în rind," de -ait “pDs50i5a imi ROZ 
apindepea - Tpansiapanici, se pidinz- din * Bzarpad mi 
mepsc „a aarspsa ssă aă Sâsseseur, 5nde atenta s5% 
sie tpne a:xstoape din «linona,: Ieneo, Kapanseseuu ai 
Soezil din skasneae' Bpur, ui "Apieni, Emi „uei din 
“Ssasime se snip5 Kă apmia asi Mixaiă.  Aiui în sfs- 

" tăip5 snii, KA Sb, N5 Niapz5 spemea,amtentind Întgpi- 
pie ; ui s5 ias5 înaintea Bpsmauăasi a Siciă, 5 se. 

” asirăpeze . desnpe vetatea aveasta,” mi anrezînd aui aa 
zidăpie vetsyii aarspă., s5 npeănicasKt p5s50i54 npin 
neropiayii wi aonipi misi, mi în ast-fex de rin: sp 0- 
steneasis ui s5 S-IB5EaSK5 apmia. Bprimsuleast5. An- 
dpei Batopi se înuoi ră nponsnepea aueasta. Onii din 

| rpedinviouii sri în sfslăia; ra s5 “înkpedinpeze apmia. 
venepaaia0p ST, Wi €A s5 p5mie akass; dap e4n'a pat 
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'$3 se desnapus d6 tplintea ui pestpimtea apmiel saăe, „5 o 
 măsuimo'de 9000 soadani nzenz Andpeiă Batopi nstpe Si- 
riăsnde.nă atat niui,.o dparosie din. napte uetspeni- 
-40p Kztpe dinss.; Krui. Sassii de oswte:epa de .naptida 
asr Pădoaf Îmnspatsa, Jepmaniei. Amezirid aarspsa Aa 
Biviă, uci mai, măi din - upietenii. szi, în. îndemnaps 

„ K,.S5 N5: ZBGOBCASKD a A0Bi Ne BpPEA4MANuIsA, ape Kă 

“Rit. i se. 4057, Bpeme mal măais, 5 atit mai -măat se 

întspemte: mi se îmnstepnivente. i 

“Mixaiă, pidisinds-50 de sa Nînnzpeni, ipenă npin 
nzdăpea .Illopitzii.. 453" Frspamsi fsp» Brpsape' de - 
Sine, mi se rpzei a a:z&nye: înaintea azi Andpeiă Ba-" 
topi aa Sisiă, snde asea măai npieteni. dintpe' uetr- 
jeni, kape snpi:sinea -xassa asi -mi a Îmuspatsazi: Ps. 

„-doaf, . Anoa mi aqtt. npiving, de a ronpinde pinsiza! 

Tramauiăasi, nit-se:nstea mai rspînd, fiind rs ayeasta 
în xesnea. znipea H5: apmia sa a tpsnezop, ue epa'ss pie 
din papa pomineask5 n6 2a “Tspnsa Por; nă Padsa Bszesră 

mi Banăr „Sdpea, IIe: Kapi îi amtenla în: tot minds. 

De -ui. ni? sÎslziscps ne Andpeiă “Batopi, - Fa S5 n5 . 
npesănyjeasis, Bulsaia” ; dap fiind K3 aisulăapese 40 40 
atutenta ca: ns sosips. na, mană kăpax do ai epRa. 

. noposipea, i xolspi se mai autente .mi sr -neropieze. 

Mixaiă îns abea tpegsinyi5. de aintentape, 'nîns uind -îi 
BOp. sosi tpăne.ie ds: neste Out, ui: tănăpiae” ro: kape 46 

absase în ăpms, "Ka ss Kimliye speme nentps aueasta, 

se îsuvpniui a npimi neroyisyii.e de înnoipe _ ui îm 

nbuizipe K5 Andpeiă Batopi. În ast-foa de nină îpi- 
mise eu sinrsp, aa dinsăa“ soai ui îi 'fst5.snosast, ra 
8% nă upeazs Bopeenop ue se pssnîndesiă desnpe din- 
s54; K5'e1 n'a. întpat Bpzimzulamte a s5 deskizs 

prs6oiă 'îmnpolisa a5f s'a$ a TpansiaBanici; ui-vepa- 
bă



    

Dă ea e a CE ȘI 

nămai ka S5i dea Boc ss tpeans:K5 nasc în Snrapia* 
ande sninds-se 5 apmia îmnzprteasit, 55 noapte ps i * 
sBoiă îmupolia Tspuizop.' Ifit neitpă sateo să -a45- 
Fzitopii, kapi s'aă: mefzit, s 'se ia în nsme de'.sinc;, 
fiind 5 ast-fea de 45kpspi sînt osiunsite a se: înlimniaj 
Kind o apmie intpz în“ paps stpeinz: * În 'sfipmit'îi x03 | 
I5pî,.K5 de nă'i-na da Boe ss ipeans,. atsnui-'Ba- fi siz 
ait k5 apmeae în mins ani fove dpeants! uepepea:sa: 
mi a nutpsnde în Snrapia. „la aveste pzsusnse An- 
dpeiă Batopi, us Mixăiă ss se întoapri îndzpzt. în na- 
pă Pomineasiz; ss hăzteaskz - narscec, 46 sai fiat | 

- de &rtpo-apmia asi: K5 nins auesta Ba sila opi-ue ne- 
dpentate i sa fsust.: -Adsorz se-se înkeo întpe dinmii. ntat „înnee întpe dinmii, 

"0 noss înpoipe stalopniks, snpe a nspta kă nstepi ănite | 
p5s5oisi îmnpotia “Tspuinop.  Mixait se npefers, :Ez 
npiimemte, nponsnepie asi. Andpeiă Batopi, ui a sp% 
înssfae” mi mai mape. “nsde:xde de îmnzuisipe, „înxieie” 
RS sodii 43i 0 apmistigie ne Bpeme nexotspils, ui nen- 

„pă sirspanus veps, ka s5. se tpimius dos. zzoaye din 
„Baptea «3 Andpeiă Batopi, fsrsdsind-i3 pa tpimite i 
ea, din naplea sa. Înnoipea asi Mixait de a Dpiimina= 
mea, pidinz nspintei fpia dăne inima a5i Andpeie. Ba- 

„topi. <Fpzoinds-se a tpimite în aarzpii pominesnă 25 | 
-aoaye ne Moisi Sereai, mi-ne Mixaiă Borati, Dpinnăa 
Mixaiă a. tpimis ne Ilpeda mi ne Ilosteanină. + Teoprie. 
Andpeiă Batopi, înszpuiris ne Manasnina, .s045a Ilanek 
de aa Poma, ape :se dese, K5 zEa0age1e, na S% Înkpe= 

„dingeze.ne Mixaiă, E ea a învenst neropiagii de a- « “a . va . -. Hianps Fă. Îmi pata Psdoaf,:sru sfstăiasuv a se 175a 
de întpenpindepea uea pzseoiniit îmapolina Tpansi.na= 

„nici mi s7 tpaxtezo: de- nase statopnirz.  Mixaiă npiimi 
ne Maaasnina ză: toalz” onoapea Espenits; dap în tpimise  
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-îndspst;î5pr niui o isnpans, zikindzi, RD 64 nă se n0a- 

ap fi-spzit ns Îmnspatsa, nins rînd, Masasaina nina 

„apsla desnpe, ascasta doxsment srpis din naptea Imns- 

reie niui.o nave 5 Andpeiă Balopi. - 
e 

„sta întpe Mixaiă mi Andpoiă Dalopi, sosipe din. mapa 

- semenea. Benipr. ii lănăpiie ve ptm5sesepb.No 5pms, 

Apihia pomîneasis .KpeSk5 wi npin adzorape de aato 

tpsne din; Tpansiasania. Nsmeae azi Mixaiă epa tpîm- 

pinat în toate „nspuiie; dap mai Es scams Pomiînii în 

nomenea k5 dpar, .fsainds-se us 5n cpoă din 'naniă 10p, 

x5 snt npinu Bpaz, mape sa. îrinpeânisit de mipapea 

mi aasda a toat kpemtinstatea.. Întpapea asi. Mixaiă 

în: Tpansiabania a ciextpizat inimiae tstspop Pomini10p 

dintp'auea Hap5,. Ii SBON5A, WC Sa îmnpsiutiat, Kb €AX 

onpinze - Tpansiinania, “ia fast ne lopi sz a.iepue Aa   
wi ss savnţaste săp'stearăpie asi. Toni Pominii ipe- 

|.» dea, nb-Mixaiă este “steaoa uca noposits a nauici po- 

„.* nipe mape pomîneasit, îmnpoliga peoziei 4e10p-A-aate: 
'mîneuti, sape, Sa init aksm,:ka 55 întemeeze 0 stzni- 

nagii, mi 's5 - destizz nentp5 Poimini 0 cpr n055 de 

peaxăpi fepisite. În ast-fea de rin se îmmsauea din 

_- zi în zi apmia pomineasas. 

“ Mixaiă simyinds-se îndestsa de nperstit, SFim55 

țonza de îmnzuizipe. mi înseuă iap -a Bopsi de prssoiă. 

„. Tpimigind îndrpst zBA0ageJc asi : Andpeiă Balopi în 

aarspsa tpansianeniiop, îi Îzuă RSDOSRSLS 5PmElOpăA 

- 

«te înupede ne asianpa, ue se zise 5 Andpeiă, Batopi: 

'patsazi, uli FB -Ne -BOp6e roaxe nămai nă noate s3 în- . 

- 4 În apemea, în kape sa ăpmat xopesnondenga avea- 

Pomincastb ds neste Qat, tpsneae ue se amtenta, a= 

pa s5 roneasi5 ne Andpeiă Batopi -din skasn wi st. 

apme, s5 aase uaărăi ui aate îndeacinivipi axe 40p -
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satimat: «Andpeiă Batopi, Ea sn naptizan al Tepuizop | 
ami gînzztop a4 npiuinii rpemtinzisuii, sv so aanede de 
astnînipea Tpansiasaniei ; sa Kapdinaa ss îmopaue xai- 
«na NOncastk5 ; S5.se dsr în lloaonia, ui st ase. 
“enpinuinatsa ne :scama .15i Siuismsnd: Batopi, saă . s5 

«xotspasks nslepea apmezop.» Andpeiă Datopi Brzs;; 
RE auest ăjtimal mape ast skon de kit pzs50i51;. de 

„aueea,- desnpe- o napto se rzti de uslae, .desnpe aats 
napte mai tpimise îns o datz ne Masasnina în 4ars- 

“păa pomiînesnă,: na s5 mai fanz o sepuape doap se-za 
nătea înkicia îmuzuisipea. Ns nsmai Andpeiă Batopi 
se înrpozea de a se aanla ns Mixaiă, ui toat apmia 

tpansiiBanr tpemzpa a minca sztae n apmia pomînca- 
sis. Fie-nape îmi înninsia, 5 Pominil azi Mixaiă: 
nă KoBîpmesk ne tpansiipaneni alit K5 nsm5puă, Fit Kă 

piptătea.  Bzlzaiise ueae nekontenile, ue a5-a5 anst.ci: 

ră Tepuil aă amepit dsxsa a0p! ca prsooinin, "iaă 0-. 
pivinsit nă toate npimeidiiie mi rpesisuiie pbs5oi5a5) ; 

rzipe aueasla nopovipea, ue "ia întopzpomit nîn atăm 

în_toate pzizaiiie nă Tapuii, "ia fsnst semeni uri A6-a. 
însăfaat &n năpa mape de a rpede, KT n5. so: 5ipăcsa 

aosne.  Mixaiă ns nămai n'a Bpst s5 asze ue-na de 
nave din naptea asi Andpeis Batopi, ui n'a „npiimit niui: 
“miztap ss asusale ne Manasnina, ne*nape ?aa onpit ua. 
sine, nîns dsns isnpezipea 5slzaici. Ama dap se Xxo0=. 
ispi ss se fas sstzaia, kape se ulii înlimnis Ja-28: 
Onlomspie 1599 ne nimnia, ue se întpepsne de dea- 
a5pi, întpe salsa Ienimesp mi uelatea Siriă, mi sape: 
jină d6 aa 10 ucasspi de dimineaţa nins da 3 uea-. 

sspi seapa.  Apihia asi Andpeis. Balopi epa awezals 
„întpe uetatea. Sisiă "mi pisa Sisiă desnpe anss; iapa 
a3ă Mixaiă aa Lleazimesp mai msat ne deaaspi. . Mixaiă 

+
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opindsi în uentps ne Ipiropie Marko ks tpsnese snrs= 
pemtăi mi nosoneze; în apina slinrs ne Bava Nonak 
ră poiontapii Pomini ; în apina dpeantz 'amezs tpsne= 
se sîpsemi;, iap e4:k5 lpăneze pomînemli ui us o mie 

de Swnsi prmase aa pezepor. . Mai întiiă învensps ts- 
năpiio de amîndosr nzspyiie a însromota acpăiă; ds= : 
ns aueasta ispips tpsnee asi . Mixaiă ne aae asi An- 

dpeiă Batopi.  Bzipaia a fost Sîngepoast wi sipăinua , 
îndzprinitr, în rit măils ppemo n5 s'a nslst xolspi SI 
desnpe ape napte o ss prmie. În sfipruit pipsi tak 
tina 43 Dlixaiă, iskăsinua menepaziop mi piteaia (pă= 
ne.0p sae. lasnap Kopniu, wencpaaăa azi Andpeiă - 
Batopi, se înksnuispz mi se npinse de Pomini; '0 msa- 
uime de Iloxoni ; napis asmea ss5 slearspiae 451 Andpeiă 
Batopi, (pck5pz desnpe naptea asi Mixaiă. Andpeiă Ba- 
topi B»zînd, Ks.nopovipea îi :este Bprimaurs ui KG Bi— 

- păinua fanopiseazz ne Mixai, 'so temă ua Ss n5 Kaz5 
Bis în miiniae Bpzimamiop, wi înainte de ansssisoa=. 
pe.zi, n 0100 de oameni 1355 simnă4ă pzssoisazi ui 
foui, aăînd dpomă. sipo Odopxei. Weea-u-a.ts apmio 
a asi Andpeiă Batopi, dăuz ue se înpediny, de npin- 
depea azi Kasnap Iopniu, de tpeucpea tpsnesop no 

„aoneze în naptea asi Mixaiă, wi .de- făra Ilpinusasi 

'40p, mană uspax de a se mai: îmnpolizi mi anpo= 

niinds-se mi noantea, ausrs fsra mi 4555 ne Mixaiă 
stuuîn neste arspăa. tpansiananeni10p, mi neste 32 ts= 
n5pi, Apmia asi Andpeiă Batopi +7s5 2000 mopui în 
kimnă.1 p5s60i51zi. - Dsns isnpzaipea: Bzisaici, Mixaiă 

dete nopsnas în toats papa, a ss se npinza Andpeiă 

-Batopi. 
Înninrztopsa Mixaiă, npin noposipea” snei 5riziil, 

"îpînse toals nstepea Tpansiaganici; mi dăns «e np5ds
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Bi 
Aarzpăi cprim'smese, se rpsei Ksipe „Bzarpad, pezi- 
denua Ilpinpizop, sa su ia 'stzninipea a toals mapa; 

* Tpimipind.- isnoade în toate nzppiie, na S5 Bazt data 

s3 mai faye snde-na adsnape de tpsno spsxmzuremli, 
avenlia 'îi' adăseps seste, ks ns se simte iti o min- 
pape. mi ED toate sînt nauniue, na ksm toatz papaap 

ănoawmte -stsnînipea azi, .Apia înoinls năpintea Mixaiă 
ră apmia. untpe Dsarpad; wi uetspenii tpimiseps o de- 
nstagie de tpei szpooni din uei mai a1eui,. kapi ads 

“ uînd dapăpi, pase de-a5pă mi de apuint wi aate azkpăpi 

“skămue, păraps ne Mixaiă, na sui fie miau .de uetatea 

, 

Birpadăazi, ape se ssnsne de ssnz poe, mi s% nămi | 

- Bepse miînia, we o năpta îmnpotiga azi Andpeiă Batopi, 
npa +zisitopiop, Bapea i Biamma 10p “ asănpa +Disitopiop, tape asepea, onoapea :'i piaua 10p 

o daă în miiniae azi. . Mixaiă ae prsnsnse, K5 er .n'a 
penit sz nssliiasr5 wi s% npsnsdeaskz uapa, de rit sz 
ads aa upezinna Îmnspatsasi .Padoaf ne âueia, rapi 
neszrind în seamz . dpentsa asi Dsmnezeă mi a4 oa- 
meni10p, a; unagat -aspsmîntăa de npedinus ue "ad 

fost fat; sonpinzind ea Tpansiania tă apmexc, ma- 
pe aut rînd, de uit ss îmnzuiziasrs no pescui wi ss 
adsks "nave ui odinxnt nonsAsaii;, n nămai Baarpri-, 

„l 
„denii, ui opi-ape agil, Rape-se Bop. sănăne nstepi . 

sade, Bop fi tpaxtani .kă toate mixostinipea. 

Mixaiă xotspi sm intpe n5, nomus în kanita.a IIpin- 
yiop Tpansiabaniei ; tpismfga. avest sippasuit a. a3i S5 
fie semnă, Es tools iapa este: ssnăss uri nănoamte 1e-, 

„iso 3. . Anponiinds-se de Bsarpad,: îl ewi în ainte 
tot nonsaăA din: uetate, în fpsntea 'uspăia epa Enisko- 

-măa Batoaik Dimitpie Nanpari, înxsngispat de tot tae- 
păi Bisepiuii: ratoaiue. - Enisnonza în .nsmeae a tot 
nons4asi deskonepi npintp'sn răBînl "nomnos B5xgpia 
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aa 
nentps fepiuila nenipe a 43 Mixaiăș în nofli toats no- 
pouipea, : nentps. îndeasnra steminipă a wipii, uo.a ri- 
wlirat; în rprmzdi kă 5pspi Beseae de a s5nsne 55 
niuioapeze saze ae toni Bpu mamii, mi de .a. se înxo- 

„pna K5 gipăinţe. în toate nzpuiie, înaztp'o îmi Ba 'în= 
- toapue apmeac sase.  Dsnz  aueasta se fps intpapea 

KY Nomns Aa înuenstaa asi Noemopie, Buetsa nenz- . 
mspatez0p xaonote de aa sisepiui mi Bă65ilăa tsnspi— 

"ao0p, a5 npeeestit zioa aueastă mspeaus nentpă Mixaiă, 
mi aă însoyit toate mepemonia. intpzpii, nîns „Fînd “a 
axxăns eaă aa nasatsi Ilpingizop. . Intpapea sas, îs 
Răt npin noapta Sfintăasi Teoprie. - Înainte mepyea 5oie= E 

“pii Kzaape 'ninipe pindspizo veao dese axe soadanizop, 
ape ronpinseseps tot. dpsmsa nins aa naaăt ; în- dossa- 
soadapiiop epa. rpsmziit n0n3454,- Kapo se îmozazea 
Ha S5 Stpiăueasks uueasts. NOmnz, wi ape npin stpi—' 
rzpie soxe uce nenpekspmate de psrspie, dinnpesns 

454 de instpămente mszika.c, însromota acpăa. În sp- 

“kă pisănetsa vea fzuca tpimeiueae, toseae mi tot: fe=- 

ma. soiepiop vinea Misaiă. iapzui Kzaape, îmepstat în. 
veae mai srămne xaine, Ha în zioa uea maj. stpsasui- 

15 rientps dînsăa. Înaintea azi se dsuea desfsuste stea- 

n5s5 + Atit dea dpeanta, Mastinra mi în ăpma azi Mi- 
xaiă, epa asemenea soiepi sape sirpe a înkieia pe- 

“ 

„„Trăpize asi Andpeiă Batopi, ue. se a5asepr în Bzizaic, . 
“mi Rape, fiind naerate, apzta. K5 'Tpansianania este ss- 

_pemonia, ne kape'0 Îsuea neisnpssits măagimea no 
năasi, ue epa de -fagz. Ast-fez se szoipui tpismfea 

. auest-mspeu aa 45i Mixaiă ; ast-fes se sspestopi zioa 
avea pap5, a Espia adsvepe aminte a prmas. ssnats 

” zeunik în 'pinepea de miniea Pominizop! Dsns intpa- 

pea ui amezapca azi Mixait în  Bsarpad,  Benips « dens- 
N
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tâpii de aa toate ueae-i-aate uetzpi ase Tpansiasaniel, 
_ta' sPi âd5s întinzuisnize kăziintioase mi sănsnepea 
40p. : Mixaiă îi upiimi ne „tou : Kă 5 Îour5 BEseAD. Uli K5 

"BOpB6. devi. e | 

: * Tle- rînd Mixaiă îmi swpsstopea piane: mi npii— 

_moă înninzuidnizo de aa toals Tpansi.Bania, Kapdina- 
54 Andpeiă Batopi polziea întp'o napte mi întp'aata, 

Bpind nesteymâni sm ipeanz în Moadasia mi de aiui. 
“in” Moaonia: “.Anzsat :de foame -mi „de osteneaa4z, mi 
spmat de nspintei rpedinpiowmi. ai szi, a:snse în msn- 

„it Mina; dap nenopouipea azi epa spisz, Ka s5 n 
„noats sizna.* Biasie Eopder, 5n Szasiă "nopia, aszind 
desnpă sipoinpa de aa: Siziă,* ue a pensptato apmia po= 
„mîneasks; -desnțe făra azi. Andpeiă-" Batopi în rtzpuio - 

- S5asimei, mi desnpe nopănna asi Mixaiă ka ss se. npin- 
| z, înnits ne Susii ds npin npe sp Ha Sb TONCASEE 
„ne Andpeiă, Batopi, 's5'4 'npinzz mi: ss4 dea în miinie 
xi Mixaiă, Andpoiă Batopi' ronit de Bpiismauii,- npin 
nzdspi. ui, „pin _Dpziizstii.xo mnylia0p, nemepi întp'o 

'Scapă dă 0 Koniss a.doi' iopani ; vepă de aa dinuit 

de-Ba: de mînrope wi aus mi xe zise; na ss apate 
wi dpămăa kstpe Iloaonia: * Întp'auestea” sosi 'ako4d mi, 
Basie “Eopder nă toBapoumii szi; Omopip5 mai întiig 

_- n0 Nixoaae' Miko,: lovapouiăa 45 “Andpeiă Balopi, dsus 
aueea îl tziapz mi azi nansă. - Baasie Eopder adsse 
“pansa Asi Andpeiă Batopi aa Mixais, K5 nzdexde 5. 
“Ba 45a ucnipă aseasta. Bpe 0 pssoaztipe.  Mixaiă se 
skipii de aueasts nenciiizipe ; nă nătă sufepi ka SD Ba- 
Z5 -RANSĂ tuiat, uri îmi întoapse fana “ka szuli 'asksnz5 

„. daxpbmize zirînd : szpansa Iloria | SBpakăA Mona ! Ilpin= - 
“mesa Stana îns a: apstat romiiztimipe K5 întiomnzapea 

aseasta FRoAniRD a a5i |. Andpeiă Batogi. „Mixaiă Kapo 
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n'a nopensil S3 „omoape 1 ne Andpriă Batoţi. de ît ns- 
mai SP'a npinzz, n'a sitat neenisipea asi Baasio Eop-. 

! der, ui: întpă pzsnamtipe nopsnvi dea omopi.. Dans -- 
'aueasta Bimise nămai de rit oameni, na 5% aste tpu-: 
“mgA întper a1 4 si Andpeiă Batopi, “wi fa înrpons - Kă 
Onoape mape în Bzarpad, fiind do fapz «a. epemonia 
înrponspii. atît Mixaiă, kit uri topi poiepii, szi, rapi epa 
E5 dinssa în Tpansianania. . : 

Dans întimnazpire avestea Mixais (pinhise « o. sozie 
aa Îmnspalsa Padoaf, aa Ilpara, E ra. 5% fas Kănosast, 
K5 Tpansiapania s'a. onpins mi Kb Andpeiă Batopi esto 
mopt.. - Soaii tpenspz no aa Biena ; - “Apxidăue-o Matia, 
aszind isupzoi.ie . 43i Mixaiă, “NOpănţi S5"se $1050az5 
tăuspi- ui s3 se. fans. pepemoriii în pisepiui întps semn ' 
de msanămipe ; me sosi îi depăi kă aanmăpi de aspă, 
mi îl ass SBmi spmeze âpsmăa aa Ilpara.. -Îmnspa- 
tă Padoaf, nain de ssrăpic, nenipă konpindepea . Tpan- 

| siananici, înxu dpi ne soai mi îi tpimisc. îndzpzt. 
„ Misaiă soxolind mai. înainte, K5 „P5BOi5a tă Andpeii 

Batopi Ba inca moi “maus” Bpeinc, : a fost întutiinuat ne 

- Teoprie -Basta,. menepază tpăneaop . gepmano din .n- | 
rapia, ka s5'j lpimiyt oape-nape a:stop'-de lpuiie uri 
Bani. . Basta nă nsmai ma aat napte aa: PLS60i54, din 
Tpansiasania, si niui a tpimis, Bpe 5n aslop. - Mipa= - 

pea azi. Mixaiă :a fost foapte mape End, dănz ronpin=. 
depea auezii wspi mi dănz. îmnzuizipea ci, so nomeni 
KE Bine -uli Teoprie Basta, ă tpsn€ îmuspwleuti, a în . 
nămese - îmrispalăasi. 55 Ripmăiass, “Tpansiaania. Mi 
xai5, ape sinrăp: asca mepitsI KE a. RONpias Mapa..n5 
-Bp5 s5 înrzdsiasiv “ne Basta pa ss ia. stsnfnipea ;- nă 
apă. SD! RBNOASEE de răsepnatop a4 wopii; n54. înr5= 
“păi ST Bauo rapizono de (psno yepmane npin etape 

- v 
! 

N



Ma 

szsemli; dap n'a 475% niui ne dinsăi st sc întoapiz 
în Snrapia. Toate nopsa asi Mixaii cpa, E5n5d5x- - 
dsemte' sp. se opindziass e de Kstps Îmnzpatăa : Ps- 
„doaf uenepaz-asnitan sai Ilpiny Basaa aa. Tpansiananiel. 
Disnsta aueasta întpe Mixaiă mi Basta epa.ss ia o. fa- 

-U5 mai sepioass dap intepess+ amîndspopa epa. ka s5 
fie în nave, fiind z Ispaxim Ilawa din &nrapia fswea 
miukspi pssăoinive.  Aixaiă, nenstind ssfepi .aueastp 

stape nesirsps a A8KP5pi10pa îmi întpessinus tot me- 

mteinără, ka s5 năi siane din mins TpansiaBania nen- 

Î 

tps ape ex aBea atita dpent. Tpimise în rpass no. 
Bansa Mixaauea mi n6 Jlorofztsi Stoina, ra sDi dăt5 

- îmnspatsasi Pădoaf, naasa, sabia, Băsdărană.a uli slearăa 
Ai Andpeiă Batopi mi ss yeapr de «a dinsăi Tpan- 

„+ siaBania, Îsrsdsind-se- a nizti tpisst mnentpă dinsă. 
Îmnzpatăa Îi p5sn5nse, Kb Bop Beni în rpast Komisapii 

* îmnspsteiuti,: uapi „B0p 45mspi ABRpBpi.to, - 
Mixaiă epa sirăp, ns dans ve "aa atat noposi=: 

pea Kâ S5 Konpinzi Tpansiasania, o a ui stsnîni,. mi 
 Îmnspatăa Podoaf nă "i-o aa disnsta ; de aueea lpimise 

ne fi. sri Nikoaae. în uapa Pomineastz ; ra SD 0 

_ FipmăiasKs în nămeie stă; Eă dînssa,tpimise mi 30 
„nosii Gnrspi din Tpansiagania, api epa va'snă fea 
'de zzaoage nentps spedinpa aueaii mpi. Dsns auea- 
sta adsnrt no topi Boiepii szi, mi în tainz se sfztsi R5 | 

dinmii, Ra ue: fenă de mssspi ap tpezsi sz ia în “npi- . 
- Binma - TpansiaBanici, "ue epa Konpinss K5 apme pomi=" 
nemti.  Aueintia: topi ă sn raas în deteps nzpepiie 

-“40p: <k5 esto. nponie uepeasis, ra Mixaiă ss lie 
“«Tpansisgania 5nils Kă -mapa Pomineasis, mi s5 n5 O 

«SRasnăa p5pii Pominenti,-a rzsit mapa înksnyispats 

“aaase niui întp'sn kin szi skane. Kînd s'a sit ex.ne  



«de BpE:Emamni, Ii nlp'o stope de nefepisipe - nessfo— 
«pls. - Tlpin spagăa sză vea siteaz ns nsmai a mîn= 
atsito de ssnzprpiie Bp5:&MAnli40p ; ui a pidiato în- 
«ip'o tpeanis de onoape mi de fepiuipe, de tape nă 
«s'a 5ărspat noato nisi o dalz.  Axsm nopovipea î d 

"«dete mi Tpansiapania, ka ss noats _fopma o nstepo 
«mape, K3 Kapo n5 nămai s5 se. noals anspa mal sine; 
«Yi S5 însesneastt Pominisop toate mizAoauee de a. 

„ așe însemna mai măat în oii a5mii, mi dea mepita o 
asoapts Bpedniuv de enepgia -40p.»  Mixaiă nănoskînd, 
simlimenteae poiepizop szi, Kape :KOnrATS5Ia. E3 240 - 

sac, se înteme6 mai măit în xotvpiîpea sa de a ns 
izsa s3 i sc ia Tpunsiinania; învenz a o administpa 
ka ne 0 maps a sa; aa 20" Nocmepie stpinse dietr de 
nosi.lii Tpansiananiet, în ape xotspi dzxdiije-; aa 9 

„Fespsapie 1600, stpînse aatz „diets, în sape nopsnui 
NOpidiiop Fa s% fie rata- de _pPIS60iă ; “pssnazti SAY:ube— 

"ae ucae rpedinvioase a de genepa.i10p sti; dete S- 
Kăi40p sIopozenia - mi npisienispiie, ue. e fsrzdzise, 

mi fsxă mi aate întoxmipi nenipă administpapia avueaii . 

NTpi. Mai măat însz de.xit do toate înrpizi ami îm 
. msaţi apmia. | 

Întprauestea sosipz aa Bearpad omisapit Îmatprs=- 
“temi: David Bnrnad mi Mixaia Sexeai. ' Anenitia, dă- 

IS ve în nămexe Îmnspatsită î5Yp5 ASI Mixală aa= - 
dee uee mai mapi, îi înpedingapz desnpe pănă Boin— . 

LU5 îmaspsteast5, mi îi (srzdzip5 prsnaztipi map; î 
adăscp5 wi 0 dinzoms kă data de aa Iliinig din 4 

Fesp.. 1600, npin.kape Îmnspatăz Podoat. în. întspea ne 
dînsăa- mi. ne.topi spmstopii „isi, în ainio pipBsteasis, 

"de npinyi. momtenitopi ai pspii. Pomînemti, fiind datop . 
opi- ape spmstop a densue Îmnspatsasi pămînt do 

1



          

. Kpedinns. În sfipuit adzorap, komisapii, a Mixaiă st 

aase Tpansiinania, sz sc întoaprz în papa Pomineasus, 

 s5 npiireze desnpe naptea ancasta. miuzpiie Tspui- 
-40p Uli. SD noapte: p5s6oiă îmnpotisa 40p, nentps ape 

Îmnspatăa îi i frzdseute toalz snpiziinipea as tpsne mi 

„R5- Bani. : Dekaapania aucasta a romisapis6p : îmnspt— 

teii na ss ase Tpansirnania, a ssnspat foapte msat 
ne Mixaiă: -Dana so înnoia K5 nponsnepiie Îmaspată= 
A5i,. epa zadapniue . ostene-tize sane ue nă-a ns nen- 

ip5 konpindepea Tpansiananici ; ns nătea sz înainteze 
mai do napte, xa ss ronpinză mi „Mozdania; se pr=--. 

„_slăpna nă tolsa npoientăa sză ue fanopit de a sri toato . 
“spii6 Poiminenuti, mi îmi Bedea nimisite loate nude 
dese sase ueao fpsmoase, uo 40 fopmase. snpo muri 
mTpi nstepea sa wii supe a înpama :nămeze Pominesk. 
Kiemz ne soiepii szi mi se sfzlsi ră" dinmil, uc tpe- 
550 ST fas în îmnpo:săp5pize . auestea. . Dans uo îui 
deteps lomi uspepea, ka:S5 nă aasc K5 nisi ăn npeu 
a i se peni 'Tpansiipania, * Mixaiă xiem ne romisapii . - 
Îmnspwteniti, wii, în nokazăa de Rape cpa Konpins non=- 

„tpă-nedpentatea u6 i se fzuea de uztpe Îmipatsa, n'a 

s 

năist a se stsnîni mi a. nă 40 prsnsnde up: cea nisi 

«întp'sn in nă Ba ăzsa Tpansiapauia mi ss se întoap= 

dnz în Hapa Pomîncasks, niuă pa înrrdsi ne Îmnspa- 

«ls, Ba st fans ue Ba poi. - De mi îmnspalăa “ia dat. 

«oape-nape axstoape nins ass, dap fiind 5 aa KkO- 

anpindepea “ 'Tpansiananiei a tpersit ss Bipăiask5 oste= 
«ncai mi npime:xdii mapi, soioteiute, ks dans tot dpen- 
atăa, i se năsine J8i stznînipea auesii mpi. Îmnspa= 

al5i s5 pmeze Ka mi nînz axăm a -tpimite: aătoape 

«do Bani, . E5UĂ întp” aat in îi Ba întoapuo. apmeae în 

«kontpa a5ă mi îi sa apria, ED 43i ni 'ainsest Oameni,»
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- Komisapii niekaps ka s5 snse stininsisi 10p 46- 
“0 uo âszipb; îap Mixală dans ue 5575, K5 Îmnspalăa - 

Pădoaf sts aa: îndoiaaz de aa întspi no dinsăi în siz= 
nînipea Tpansisganiel, uBălD: at mi:10R -“de a se asi- 
răpa desnpe mapa aueca. Ik toalo ns ea epa sokotit 
de “we mai înfpizomat Bpbimam aa Tăpuii0p, KBpopa 
Xe fsuăso' ueze mai mapi peo; dap wliind ui aucasta, 
K5 kapinctăi llopyii Otomane. map dopi mai sat, de 

vit s7a paz ne dinsăi KE uăne apmene :xos uli nă se 
moi prsăceule îmupotină - Tspui1op, soroti st :oauo 

o po4r 'diniomatiiz k5 avea rapinet. Tpimise sn so 
aa Ssalanăa ui îi fsrzdsi, K5 e. Ba înuela de a se mai 
psssoi îmnpolisa Tptii10p» daza Ssatanăa, no, dîarz -» 
uapa Pomineasiz, îi pa asirspa strnînipea Tpansiana- | 

nică, nentpă rape ea este rata-a nasti „pibăt Ra ui 

nentpă papa Pomineasus, “ 
Ia km ap fi fost npea 'pine înxpedinyat, RD atit 

Szatanza rât mi Înanpatea se-Bop întpeue, nape de ra- 

pe mal “înainte sv întspeasus de Ilpinu a. Tpansia- 
Baniei, Dixaiă îuri întoapse -npinipea sa assupa Moada- 
zici, a ezpia sănsnepo se noiea de măatîn rîndăa sză, 
wi assnpa rspia născ în miurtape toats nstepca a doz 
JBpi, ne ape ce sizuînea. Anea rpedinut în Sresi, 
„RGpopâ 40 dsdsse dpentspize mi npiniieispie 10p ue- 
ae peri; nzdudaia” în kazauii si, în Sipsii mi Bs4- 

-“rapii, ne kapi îi îmopsiase, îi înapmase mi KDpopa 10 
nastea acafs rpoass: dop mai măat epa inkpedinuat 
ne dparostea mi iăpipea - ipănenop Pominemii wi a tot 

nonsasi Pomines din amindoz wspize, sape fantezo 
mi isnpzBio asi 4e nosestea'ka no a10 asi Ancnsandpă 
de mape, mi kape, în tpansnoptăa de mipape nentpg
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- epOISMBA 8, nă4 nămea întp ast sin a de uit :» Maedon ! 
"ai nostps.» 

Mai înainte de a nopni assnpa' Moadariei, Mixaiă 
„întins ne Îmuspatsa Pădoaf, 55 €1 Ba 55 întpenpin-, 

iN . 75 0 esnediyie îmnpotisa auexii Wspi, snpe a roni de 

-aR040 ne fărapii din 'Tpansianania, kapi Ea naptizani ai -- 
pai Andpeiă Batopi-mi ai famiaiei avestăia , a rzsit 

okpolipe a lepemie Moriaa, mii snpe a p5săna moap= 

| "tea npietenăasi s5ă Iltefan Pszaan, ne kape tipanăa 

i Jepemio Moria ?aa “fost omopit ks o moapte foapte 

i „.Rpăd3. Fiind: înpedinuat, 7 ui în Ilozonia ape măiul 

admipalopi + tpimise o souie. Aa „peweae Ilooniei , . 

xa. S5'4 nofteasiz, 55 n5 snpixineasks ne lepemie Mo- 

_piaa Bprămaiuăi S5%, nivi si dea okpotipe fărupi0p . 
din Tpansiusania.  Dăus. aueasta mtiind, 5 Sinismsănd 

Batopi, ape se afaa în Iloonia, tot mai zisa dsns 

i“  axasnăa Tpansiaaniei, ipimise mi aa dinsăi n so4 na 

"swi esteas5 15, dana Ba Boi. s5 ia de nenastr ne 

filB-Sa Faopina mi îi Ba Asa Forzpamusa ui Bpamo- 

BA, CA Îi Ba înesni pestatopniuipea în tpons- npinfli— 

- natăasi “Tpansiaaniei, nămai 's5 nă se amesteue: în 

E npiuna sa ns lepemie -Morisa. Ile aînrs aueste s0=- 

  

  
„ întpenpindepii sade, ui dsns xonpindepea Moadaniet:. 
“ssmi întiuzs manzpiie mi mai deriapte, Mixaiă se ns- 

“se în nopesnondenus ă ' Ilatpiapxăa de aa! Konstan=- 

_tinonos, să Mitponosităi de aa ien mi ks mapeie 

„Dăde aa Moskopii. din Pssia, îsrzdăinds-ae HD: de'a 

nop asta K5 mizaoaueae, ue ze sînt npin nlinu5, Ba 

__mălea ronpinde. Iloaonia, uri kă kinăa avuesta nă Ba în 

pa temelia” peaigia p5szpileans nămai - în mapa aueea, ka 

i ul în Uspize konpinso ati sizniînite . de „dinsă4ă ş ui 

  
x 

» 

  

  
' ail, Ba s% se asirăpeze ui mai sine ' desnpe ispătipta . . 
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mszptăpisipca * xpedinuet optodoxse 'o pa întindo mi în 
_&nrapia, de snde a fostă ronits do Ilanii din Poma, uri: . 

în aato wzpi ao Esponii. Ka.sz adoapmsne Iepemie 

Moriaa mi sz nă pape de seams miuikspile sane, în= 
venă a neroyiă nă diînsăa, nentpă a - lepemia Moriaa 

“st dea ne o fiins a sa dens Iletpanină fi “azi Mixaiă. - 
"În ast-fea do rin Mixaik nperzti. toate nentpă konpin= 
depea Moadasiei, mi în fantasia. sa uea enopyinz, K5 
xape Kpoia naanspi atit do mapi, so ainrăma, tă 0 n5- 
dexde fpsmoass, 5 fiind noposit . Ka SD isssteaskz a- 
ueaze mianspi, ni pa fi ă.rpeă a xonpinde wi riap 
&nrapia, Mentps kape se spma nimte prsioae înniepulă- 
nato ui îndeasnrate intpe. Îmuspataa Ilepmânici ui 

Săatansa din Konstantinonoa. * . pe 
Mai înainte de a'i sosi pssnănsăpize 'do aa 40R5= 

pize, sndo a tpimis soaii, Mixaiă nsse în mintkap: tps= 
NCAe saze satpe Boadasia, ai aspia asksitopi de mat: 
îx amtenta ka szi srane de ssărăa 43i Lopemie „Moriaa, 
să 40 Înxesncask5 noposipea de a mizita ss5 steară- | 
pie a5i mi. ss ipmăiosk5 ne dpsmăx onoapel mi ax 
mspipii, ăniui 5 ueia-aaanli pană al 0p-din papa Po- 
mineasis mi 'Tpansiasania. la 6 Maiă 1600, Mixaiă 

„ nopni din Bzarpad ustpe Moadazia, snde REM AX5NS0 
îzp5 îmnpotivipe, “dete afap5 o npotiamaulie, K5 a Be | 

nit ss prsp5no moaptea mpietensasi sză, Illtefan Pszaan, . 
ne ape lepemio Moriza 'xa “omopită Kă moaplea vea: - 
mai upădz.  ăţicaaa apmiei + a Mixaiă însnsimints ne 

lepemie Aoziaa,; ape. se alia aa “Totpsmu Aa 0 nănls. 
Fiind tot.. 'asna, Bă pia, în inims de xrtpe ] Mixaiă, 

” winea în toats Bpeme apmie râta de prsrois, în Rape . 

“s6 afaa uii' Iloagheză. Dsns ue npiimi înmitiinyapo desupe 
intpapea uga-.Îsps Beste a asi Mixaiă în Moadania, | 

17
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Dă , a câ - , . 

niepds d'o namdals nspamsa de a emni Înaintea asi Kă: 
ipăneae, ue ae aBea în. disnozinie, mi Epă s% fărz Kztpo 

„Xotin; dap. Mixaiă îi izie dpsmaat imi îa' fs ss stea 
da Ssucaza. — Aiui dănz ue Benip5 apmiiae.: fans sna 
îmnpotisa alia. de o date 15000 Pomini . Moadoseni 

„Îui opănkaps, EZUiBAiJ0 în S5s, ui înzapind stpirzpi ” 
| mapi, tpen5p5 desnpo: naplea asi Mixaiă, Iepemia Mo- 

- riza nzpssit întp? auest uin de „RBipe ai S7I, Hă tpăneaze 
vei mai prmzsese, întpe. ape uei ma! msani, „epa Ilo= 
aonezi, ansns fra nbipe Xotin. Mixaiă ronindă'a ne 
5pm'5 îa mai aănse 0 das în pm, mi în, mai .sisi 
ss stea: aa o szizaie, din Fape - Iepemio Moriaa asia 
«sus Kă Bpe 0.900 Ilononezi mi so înxise în uetatea 

„Xotin, Ilentpă” nesinia nomenipe de isnpana vea no- - 
„pouits' de” aa Szueana, Mixaiă a7s% ss se nalz 0. me= 
daiaio de: aăpă; ne 0 napte epa Fină S75,. ne aat5 

“ napte' epa inskpinpie K5 Sobe Aatinermti „Ronpinzstoape 
de auea isnpasz,  Dixaiă ronind ne lepemie . Moriza 

„ind aa: Xotin, apse opamsa ; dap, fiind 3 uctatea epa 
tape ui nă se nstea asa în Tpass, o înk&nui5pz, AESînd, 

"ako1o '0 tpsns de B10kad5 mi ossepnayie s55 romanda 
Bani „Bdpea, a asi Deai-Maprs mi .a asi Basa. „No- 
BAR.  Aveasts tpăn; de oBsepzanlie se întins npin Ps. 
sia. Pomie mi  Nodoaia, mi în ppemea. aueasta. lepemie. 

„Moriaa rssi npie:x - de.a skzua din mîna Bpsxmami-, 
"a0p mi făni în Ilozonia ; iap “Mixaiă se întoapse .aa 
uelatea Ssueaa, pezidenna dea, nene a npingiz0p Moa-. 
daniei, rape anitsas;: mi de aiuă - -se dăse aa lauri, snde 
intpz ră tpiănif, “mi dans ve se: sui în tponsa. Ilpingiop 

" MondoBeni mi :455 xîpmaipea, - învenă. a se- întităaa : 
«llpinu aa uspit Fominenui, aa Moidaniei ni a1 Tpan-, 
esiBaniei, » E 

, , ; Pe pa 

“a. 

 



| 131 

Axa epa aksm în zenit “nopoRsasi ui a4 mr: | 
„ pipii saxe: * Nivi o' dat ape sn Ilpinu Pomin ma fost 
nopouit ka Ss '5neasks, tpei uspi Pomine ss suinlpăa' 

stă, mi din toji Pominii sz fans o nstepe.  Mspipea 
aueasta a fost nzstpats nentpă Mixaiă. Din ziăno ue- 
40 csne ase mapeai Tpaian mi Aspeaian, Pominii nas 

„mai fost anponiapi wi înfpsuiui nînz a: din 1 Il 
tind arm ami îmns „pisuri simnatiize 10p, kpedea «5 

S'a' înuenst 0 cpr n055 uentpă dinuiii dea firpa în= 
tpo uezeza-aate naţii ase Esponii. . Statăa ue fopma 
ci, npin snipea “ezop mai mapi nspui din sexca Dauie, 
cpa în stape de a. se anspa de opl- Kape Dprămaur, 
mi aBea toale! miiR.10aYe40 do'a se uinianiza. Dap na 

aueste- podspi vepenmti s3 se fi nătstă 'dosîndi, tpessia 

stateasi avestsia ss i se fi dată o xonstităgie . notpinilz 

K5 'stapca "Pomîniaop, 0 Acyisapio "fexstoape de pino' 
ui nimte amezsmîntăpi, Fape 55 deszpipueasis Kpe- 
uitepea nagici Pomîncunli wi ss; îmnstepnieasts sla=- 
tă avyest n5oă. Snpe nenopovipe pzsspilsa Esponii, 
dsns Bpemea de atsnii, epa xolpănit ÎnKT de Bapsapic; 
vioi izapia Esponii de aa anss se despoala Fă Învc= 

„154 dap nul întinseso înk5 pazeac ismini0p ci nins 
în 'nzpyiae auestea." JIsi Mixaiă îl ainsca o xpemtepo 
înrpizits de a nztea mi ex „Kpeuute 0 napic mape mi 

„a întemeia sn stat nstepnit wi înfuopit. | Iar asnitan” 

! însemnat, Ka genepaa “mape ali. Ka epoă. nesipzit, a a- 
palat să sapia în mins, în toate BBIBAiIAG Sac n Bprit- 

mamii,” ve noate. “ipisiea spansasi s5ă; aămea. toat 

6pa” nAin5 de isnprăie sa4e uri msptăpisipi adezpato 

înzagă mi mpea nămese zi. Dap. sind a fost s 
““intpe' în ' poia de opranisatop ui de steninitop, so B%- 

zsp5 nsmal de sit rpeuiaseze kpemtepii sade. Stataazi 
.



        

„avest'mape sai nă: ia dat niul o ronstităpie, - saă - mi 
ucea-ve a fost nentpă dinsăa a fost rpemit. ..Nemtiind, . 

” ueea ue faue adenzpata “ nălepe a &nci nagii ui tspia 
&nsi Stat, a5s5 toate aa o naple, mi toate nzdexdea: - 
"uri-0 năse nămal în măagimea de oameni, întp'o ap- 
mie mape. Id 

Dans ue K5Zză Mondania S55 sisninipea asi Dixoit, | 
CA Ipimise nămai de. xit xăpiepi aa rnspatsa Psdoaf, 
Ra sză fars kănoseste isnpzize saze mi xonpindepea 
Moadasiei, ... Asemenea tpimise 0 sozie mi aa peyene 

Ilooniei, na ss se dessinoBzpeass nentps intpapea sa 
în, Moadaria zirînd: Rz' eu a ast toţ dpentza de a 
prssoi ne lepemia Mori.a, sa He-5n Bp5imalu 24 s5ă, 

_Fape în msate rinspi a ucprat Fa S5A Omoape, ui Ka= 

pe a ăneatit ncînuetat ga szi psneasat mapa Pominea- . . 
SK5 -mi s5,0 dea fpaleazi stă Simeon Moriza. Adzo-. .. 
TI ED CA sisnînind Moadasia, Ba îmuaini toate înda2 
topipire, ks kape epa aeraui - npinyii Moadasici Kstpe 

Iloxonia. În sfipmit sfztsi ne pewexe, ra ss n5 rpeazs: 
- npea măat Kanpeapă43i Zanioisri, kape a ast Fopes- 
NOndenus 8 . Andpeig: Batopi Ha s5 Binzs , „Iloaonia . 

Denstania asi Mixais aa peleae Ilozoniei se snpixinea' 
de  Kzipe ddmjpatopii mi  mpietenii Si, tape A435= 

„= dindsi fanteae weze epoise axe asi îmnpotina Tăpuizop, 
înxpedinma ks Ilozonia o: s5'ai5 mapi foioase sisni- 
nind Mixaiă în Moadaia:* : Dap, infazinga Kangezapăazi + 
Zamoisri epa mai: nătepnixă: de rit sz.se fi nststdo- 
popi 5 înzesnipe, ' Ilaplida asi. spira îmnpotina nâpti- 

zaniaop 45i Mixaiă, ns sînt dăxspi. asstpiaue mi npieieni 
ai pexinici Pzsspitsăsi, ne” Rape. Mixais0-- mperstemte Ra 
55 tpismfeze n5 nămai în p5szpilăa Esponii, | vi ui în 

„ apiae de „KBipe anssă. . lezăpinii npin. infisina. a0p 

- 

 



.. 

, Li 

- 

ued mapo a întzpitată toat, lozonia RatoaÎKz înnpoliza 
optodossasi Mixaiă. SR 

Dsnz ue afis Mixaiă, K5 în Iloaonia se far ratipi 
de psspoiă, tpimise ne yenepaaă1.s55, Baza Nonak, Kă 

"0 tpsnz de apmie în [lonsnia, Ea s% „pars ne Iazavi. - 
în intepesăa ssă. Ilozonia deskonepi usueteae azi Mi- 

„Xaiă, mi fsrzdsind Kazavi10p docîndipea npizinenipiop' 
"- 40p, auemlia se snipt Bă :dinsa. - -Misaiă - “tpimise aapi 

“denstani în loxonia, Ra ST sizpăiasns Snpo a adsue 
snă. pssnănsă xotpilă, aa nponsnpizo 'ue aă-a. f5= 
stă npin ' denstagia: sa dintiiă. “Peneae ni  npiimi: 
de “rit ae pzsnănso' înninonsuind ne Mixait azi 

" npin wenepaasă ssă Băra Nosar,. a nsstiit Morsgia, uri. 
KD de aa Ssatansa ap fi uepst, ra ne aînrs 'Moadazia 

“S5i se asirspeze mi Iomonia. Bzzind Mixaiă, ns [lo 
Aonia, în a0nădea se A5sa H5- dinssa. în neropianii, în 
înbinonspemte wi îi amepinueazs, înens a fave mi. 
exă rztipi sepioase .de. pzsroiă ;. dap dans ve simi, 5 - 

483 

Iloonia ns faue niui o miugape, sokoli ss se întoap= 
K& nins &na aala în 'Tpansi. iBania, ănde îx iema îm- 
“npeăpspize aveziă pi. , Boiepii Moadaniei în. “Părap5 
„Ba sD ae nse Ilpiny ne fisa ssă -Nixoaac.  Mixaiă. so: 
împoi d'o nam dalz E “epepea '10p,, mi - tpimise nămai. 

"de xit no Padsa' Bazesxă | i ne Ilosteaniăa Stoina din=. 
Npeănr 5 aApi soiepi Moadoneni, Ka Sp meaprs i 

1.» 55 adăkz din mapa Pomineasus ne fisa. să Nikoaae,: 
Dap. dnz ue se rîndi, K3” fisa .ssă este. npea insp uri 

*+ nedestoinin de..a uipmzi' 0: pap5 MIEpuinaurs ». mai -K5. 
'scamiă, rînd- 'aBeă 'înks a se.teme de. lepemie, Moriaa,, 
“mi de Iloaonia, îmi. stim Xotspipea ui, "“opîndsind o 
Fîpmsipe, Bpemeanirs în nepsoane.o a natpă -nenepazi 
ai szi: Xatmansa. Bdpea, Bistiepsa. Andponie,  Apma- 

e
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154 Sasa: mi i Snatapăa Nerpea, 04 so întoapse a „Bos- 
| rpad, în: pezidenma sa din Tpansiapania. A 
Aia aănse Mixaiă aa. Bsarpad,. mi sosi de aa 

 Îmurzpatea Padoaf.5n soa, Kape ne aînrz .ueac-a-aate 
Romnaimente nentp nopovita issstipo din Moadasia, îl 
adăse înmliinuape, ka sz se măApămeask kă mapa Po- 

--mineass5 ui k5 Moadania; iap “Tpansianania. S5.0 aa- 
“se îmnspatăasi, dinds-o0 sss ripmsipea genepaaasi Basta. 
„Mixaiă n se înnoi niui dexsm ns nponsnepiie. îmuspa=: 
lăzi ; tpimise înrpasz aa Îmuspatsa, doi soai: ne „lo-. 
rofsisa Teodosie mi ne „Kasnap . Kopnim, ra ss ueie. 
szi aase a3i TpansiaBania, n9 Kape Kă apese saze a 
Kimțirato, mi tot de o dats.ss'i dea noe snpe a. des-: 

- Ride, „PBS6OiĂ Kă. Topul din: Banat, de..ua ape Boia Eză 
„smăars 'Banatsa Timimoapei. i i ăi 

„Mixaiă, kope snise ne Pominii din iei agita 
ES în Banat -mi în naptea &nrapiei - din noaui nîus. în 

. 

Tisa înx5 sînț Pomiîni, mi K5 avewtia :înks:: dopest a 
50 sni Kă painii 40pe. , Daka. epa nopouit s5. RONpinz3:.- 

. Banalsa Ii SP'4 aaztspe K5 Tpansi.iania,. ap .fi stspait 
în. “epepine. sase aa: Îmnspatea. Padoaf, ra::s5'i aase: 
mi.adeasts naple de o ronpinss de ex.i: Întp? avest; 
rin Mixaiă ap fi, snit iap nspyiae Dauiel :s6xi, ape de 
măate 'Bearspi epa desuspyite sna de kstpe rasta j: mi: 

„din toaiz nposinyia aueasta . fanopits a :mapeusi Tpaian;:. 
„ap Îi întemeiat v. stenînipe nstepninz Pomîneases |: 

Îopats Psdoaf' ne sit. npeuzia, taenteae.: ue-: 
ae mapi axe asi. Mixaiă, no.atit tpevzia 'sz. se i team::: 
anăm : de nstepea A5i, Di. S5 n5'4 sănepe npea msat,:t5-"- 
r5dzindăi. nepepiie;ue ae fguea.  -În spemea”. în kape - 
Mixaiă amtenta p5snsns de ua Îmnzpatăa,. rzsi ră” ka ie. 
55 :. Skimno : ipmăipea - -Bpemeanik5 'din “Mo.dasia;, :mi:



aaerînd de' pini IC Mipuca, lia foslsasi Ilpiriu Tletps;; 
În tpiniise dinnpesns- ră [lpeda Bszesnsa în Moadasia.: 
Inipapea în Iami mi întponapea n5054i “Ilpiny, se T5R5 
ră mape nomnz. Dus aueasta, a 20 Isaie 1600, 
Mixaiă adsns dieta "Tpansiananiei nentps deosisite tpe- 

- ăinge ao aueslil pzpl. Înks ns se isnpsaise diela mi 
“noni de aa Îmnspatsa Padoaf sn: s01,. Baptozomei Neu 
ape adsse “asi Mixaiă dapspi mi Bank, titaăi de sfet- - 

nik îmnspatesi wi de' “răcepnalop aooyiitop în Tpan-. 

siaBania.» „ Aveasis onoape ainreuu, dap n5 masi, 
ne Mixaiă. 

nus nănă. iânpraise: soasă îmrăptesră misia 
sa, uri în Bpemea în rapo-ex se afaa sa Bsarpad, sosi * 
sn So4 tspuesk tpimis de aa Konstantinonoa. Dara Îm= 
nzpatăa Pădoaf, nă atit din npensipea: tazentezop asi 
Mixaiă, vit de fpisa de 'dinsăi, se înpoi au nsmi ră= 

zepnatop a0r5piitop aa svă în Tpansiunania, Ssatansi 
nă se apte mal 'nspin yenepos uzipe avest om mapo 

- i Bpsmaur înfpikonrat a. Tspui.op, a4 kspsia 'năme 
- axânsese 0 snaims, 0 rpoazs ' nentps dinmii. “Tpimi- 

nindsi fipman de întspipe în stsnînipea 'TpansiBaniel, 
întocmai den -uepepea a5i Mixaiă, îi tpimiso mi stear, * 
sapie mi cssdsran. Dlixaiă se dăse aa Bpamon” supe  . | 

- npiimi ne-Sos54 tpuesi ui îi îs mape onoape. Bap- . 
„tozomeiă Ileşi, . 50454 îmnspstesk, - .n5 Nălă SD Baz5 E5 OK 

“sănl mepemonia aseasta, ue se.-fsră SOA548Ă. tăpresk, 
Întpecind. ne: Mixaiă în ue peaagie: sit K5 “Tepuil ? Ea 

Îi psnănse, RD -elixeta diuaomalins uepăt, Fa st npii— 
measKT, K3 On0ape ne soxăa: spuse, "mi s5 nă pefăze 
veae ue ?ia.adss: de da Săaitansa. :Adzors Mixaiă; KB 
a asst dpentale:de a“spma* îutp'avest tin, kind Îmns= 

- patsa Psdoaf.a npeuzit mai msat ne Basta de rit ne.
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6xă, 5 toate E atoaa n'a a5at napto mi mape nisi snă 
„mopit, deosezit nentps onpindepea Tpansiabanici. Ki 

- okasia aueasta Mixait uepă npin Baptoaomeă Ie în- . 
- destădope” de. aa Îmnspată 1; Dentpă tpănexe sare, “epă 

afaps de: Ipininatsa Tpansiapanieii, panrsa de Ilpinu 

aa îmnspsuici Pomane nentps sine mi fisa. ssă Ile- 
„tpamră; Ezipe aucasta mai uepă mi. uetzyize Opadia 
mape, Baea: mape mi Xsst din Onrapia, mi năso. ui 
rondiia aucasta 5, întimnaîndă-so în pzsssoae s% Ra= 

-zz în miinize 'Tăpuizop, îmnspatăa ss fie datop 4 
desposi mi a'i asirspa o aeafs de 100,000 tazepe ne 

tot ansa. În sfipurit zis0 S04545i, Ra imnspats Padoaf 
s5 nofteasis ne peneie Ilozoniei, ka st n s5nepo 
desnpe naptea aueea, mi ss tpimim5 oape-kape. tpărro 

"astoape, Hsui ca ape de rînd ks tpăneze saae din na= 
pa. Pominask5, Moadazia mi Tpansimania, să peak 
„Denspea în ' mapa lBpueasK5 mi ss ia  dpemza KBIpO, 
Konstantinonoa. | | 

* Baptoomeiă Ileui, dans ue îmi isnpssi aspăpize, 
“se întoapse îndspzt aa -îmnspatăi. Mixaiă tpimise. în 
Ilozonia ami soi, ne Sipoe Bszesrsa mi ne Teoprie 

*Sipesa. Aveti soai, usaztopind npin Bnrapia, npons= 
- Sep5 xomandanteazi îmuzpstesr de ako10, 7 Nixaiă 

“ape de .sron: 53 xonpinzs Iloaonia, mi ss ameze ako- - 
40. no :Apxidsueae Marsiminian ș îpateae îmnzpată.r5 
Psdoaf,: o d 

i În npeniea în. Rapo- Mixai „se afza- stantnină ipei - 
m5pi: Mapa . Pomincasts, Moadania - ui 'Tpansiapania ; 
rind. se -afa în - npoientapi . mi: miukSpi de a xonpinde 

„mi Toaonia mi Bnrapia ; “rînd aiit: Bezipsa Ispaim rit. 
uri aapii îi da titas: de peo'; în sfipuuit, *înd se. Îns4- 

LĂ aa! ea mai S55 uănt aa mzpipik, pidisind, n Mămea6
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Pominesk 4a o konsidepanie înoats, 4a o Sip545ipe 

papz mi aa: ăn pesnet mepitat ini netsrsdzit de toalz 

A3ME2, NOpOREA kape "a întoszpomit nînz ax5m în 

toate îmnpexspspiie, a înenst a se denspta do dinsăa.: 

Ilpin nsptapea sa, npii rpsiipea ea. neste MTS5p%; 

dap mal maat npin mspipeaa kapo axănse, îmi Îpku= 

se npea msapi Bps:mauri de 0 dals; mi €1 sinrsp 

nămai K8 măanimea auca, mape de apmie, în rape so 

pszima, ma fost în stape de axe sta îmnpoliBz. . 

Vea dințiiă npiuinz, kape a întspitat mia rpsms- 

dit assnpa asi o msanime de Bpsxmawmi, a fost nosi- 

aimea ănrăpeasks din Tpansianania.  Aueasta - Bsrind 

do seams aa 5pmspie, ue noate ss, aiss nentps dinsa 

 sisnînipea asi. Mixaiă, a suzi npiny de napia pomînea- - 

SKD, No Kapo eaa desnpensito lot d'asna, nă nălea ss 

“igpeasrs no Mixaiă; Sasii, kape epa wopmani, de wi 

ssfepea k5 rpeă antsspiie npinuizop &nrăpemli, îns» nă 

0 nasuea ss (ie ss6 [lpinuă. Pomînă mi epa anackaui 

mai msat snpe gaptea Îmnzpatsazi Ilepmanici. Înte= 

pesăa ue mai mape a 48i Mixaiă epa, Ea ss se noap- 

to rzipe nosiiimea' 5nrspeasis uri usipo Sasi n5 Biîn- 

dee, issipe mi dpentate; ex din notpinz, [ind ke îm- 

__ peăprpile cpa -pBsoiniue mi fiind 5 nesapisi de 

- xonpindepi în steninise wi ne dinsăa, ucea ue se întim- 

nas mai E5 topi oamenii uei mapi din ame, rapi Ră- 

sînye îmi sepiă isnpzaize a0p ueze mapi, npoleuls tă 

- deoseripe -apmia sa ea mape, ne apo 0 xpunea, o 
îmspsa wi: o nastea sine din suinapea noriaimei sn 

“răpeuri wi a Sasiiop.. [le Pominii din 'TpansiiBania 

poia szi ămăpeze de..rpesizpiie ioszyiei mi a aatop 

ansSTpi, S55 ape vemsse. nins aa intpapea a5i întp'auea 

maps. [le Szazi îi 'saosozi kă lotsa de asesto rpesteuii, 

+ .
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dînds-ae deoserite dpentspi uri. npizizegispi. Toate a- 
“estea epa npinins de 'uca mai mape - amspzuisne: ui 
miînie a' nozizimei snrăpemti uri a Sasiaop imnpolia 
azi Mixaiă, - Apmia vea mape, îmnp5utials npin naps, 
Îvuea 5 semegie asăzspi neînyetate, npin rape se pr 
tzma, aepea,.onoapea ui. kiap siaya nopii.10p Bnrspi 
mi a Sasinop.. Sinrsp ea Mixaiă npotenla ne snii E | 

ssnspapea aatopa; da panrăpi mi mouuii naptizaniaop 
-s1i; vueae mal mivi ini a 40 nontpapizop sri ae ne- 

- densea stpamnit; nosiniop 5nrăpi ns ae iepta ea maj 
-micb miuapo de nesănsnepe: în sfipmit emise peslea 
în toals Tpansiazania, s5 Mixaiă, npin kzasrzpi ui noni | 

de rpedinna. pasepităasi, ap fi însitat no nonzai Fa Ss 
se -pidiue wi .s5 'omoape ne topi nosiaii ănrspi, uli &5 
snopa din zneteniise de_owtipeae ap fi dat nopsnsi: mi 

. dă-ap fi fsrzdsit pESn ztipi mapi, nsmai s5 Kăpege n0- 
pisimea &nr&peasiz. ” Avestea mi aateo pa aucestea a- 

m'5pîp5 foapte' măat ne nogiaii &nrspi din Tpansiasania, 
xape În5p5 FomnAotspi mi întpebăingap5 toate mi 

A0aneze snpe a snzna! do sizniînipea uea rpea aa 
Mixaiă. Si 

Moisi Soni, 5 “n nOGiA SNr5p, Menepaa a4 tpănez0p 
„ai Mixaiă din Moadasia, dens ue simi, nemsipămipea 

wii snonă nogizimei snrăpemti, intps în „Kopesnonden- 
[UD K5 Sinismănd Batopi, fostsa. Ilpiny aa Tpansiiaaniei, 
ape s6: afaa aa splea Iloaonici “mi îs îndemns 
ua sT faks miutrape supe a se pestatopnivi iap în npin- 

 pinatăa auexii 'pspi. Dsns aveasta Beni 'sinrăp în Tpan- 
Sianania,- so înenese xi nosisimea: 5nrăpeasks, ui, dă- 
TIB 40 pase în naptea sa Bpe o rini-Ba din: penepaaii 
anrspi ai azi Mixaiă, foi în: Ioaonia. Dsnz dinssa î- 
“pipz” mi aapi nopizi din 'Tpansiananio, 'Togi asemtia. 
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părapz ie peneae Iloaonlei mi ne xonmesapăi Zamol:ri. . 
"a sr aste ne Siyismsnd Batopi, snpe:a 'ronpinde .: 

'Tpansiasania, mi tot de o datr sr sipizincasrr ini ne 
Iepemia Moriaa, Ea ss fio în stape de a roni tpsneac - 
azi Mixaiă din Mondazia. Iloaonia 1455 naptida. nori- 
aizop &nrspi. din TpansiiBania mi a i lepemie Moriaa; 

_nă întp'atit nentps intepesăa auostopa, il nentpă âa-sză 
sinrăp ; KDul se temea na nă răm-Ba Mixniă, nă nstepea 

Sa uea mape, S5 NBBBACASEE ui în Iloaonia ui sz O 
FONpinzz. - 

Aat5 upiuinz napo a nontpizsit a rdepea: azi Mi- 
“Xxaiă a fost peauia sa ră Ssatansa tăpuesă. Îmnzpalsa 

Psdoaf ns nztea swui site; kz Mixait a.uepst de aa 
* Săatansa întzpipe în npinjinatsa pspiiop: xonpinse de 

dinsăa. Asianua n Tăpuil îi da psnseai mi în înfpi- 

“voma, kB Mixai$ ns nsmai Ba stsniîni.. TpansiaBania tă 

neatîpnape de. Îmuspats. ;. vi noate K5 Bpeme, dsut 

„m 'se noprea de 'osiute, spui îmtoaptz apmeac mi 

asănpa  Îmnzpatazi mi-s5 se fans pene aa .Snrapici. 
„Padoaf Ka ss înnănmoape opi-ue npimexdii i se ame- 
pinua, xotspi npin taină a 45a Tpansiasania d din mîlni-. 

xe- a5i Mixaiă: mi a nmsne nieditz. Aa npoicateac ai 
veae mapi, npin sape so fzuea npimexdios nentps îm-" 

- n'sprilia. Jlepmaniei. — Ast-fea de toata: nspyi.re se îr- 
vea. nperzlipi snpe săpnapea «ăi Mixaiă. Di 
-. Mixaiă, kape n5 B5nzia nimik desppe ueac ue so..: 

spzea ne ssst askănsă îmnpotina sa, Bpea ss întpenpin- - 
z3 esnedinia îmnpolina Banatsasi Timiuioapei, dsnr 
răm dete mai înainte înkpedinuape Îmuspalsasi, de aa 

Rapo yepsse a:stop.. Îmas pata tpimise ne mencpaasa 

Basta în Tpansiapania, kă ss se sneasu5 n Mixaii; 
dap îi dete instpsyil tatnie, na sx naste loale mi-
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x0aueze snpe a pzni do ia dinssa Tpansi.nania. No- 
__Biaii ănrspi dintp'aueasts Napz, îsp'a aumtenta ra ss Bie 
Sipismsnd Batopi, ne kape ei în uepsseps de upinu, 

„îndats ue a sosit Basta aa las în 14. Sentemopie 
"1600, se nsseps' în xopesnondenus ks. dinsăa; în în=: 
Kpedinmapz, K5 €i se sănsn Îmnspatsasi Padoaf mi. în 
Bop ne dinssa de mîntzitop a1 40p, nămai s5 smăars 

„apa din miinize azi Mixaii wi ne dinss+ sta ronca- 
sks-în mapa Pomineasis. Basta, isnilit de nofta de - 
stsninipe, mi nopsnuit uri niap de uzstpe Psdoaf, 20 
îsrodsi tot a:estopăi îmnpoliza asi Mixaii. ' Nosiaii în- 

- Epedinpînds-se desnpe snpiinipea mi Basta, dăns sfs=— 
tsipea asi Iltefan VWari, snsi noii 5nrsp, npersiip5 
prssprlipea, înuenspe a se adăna mi a stpîne ouutipe. 

Mixaiă ne avea Bpeme. se rslea- de esnediyie . assnpa 
Timimoapei, mi nopsnii ss se. stpînrs xarzpsa da Sas=. - 
_seseul. Noziaii snrăpi aakslăind dictz aa Tspda, stpîn= 

-sep5 mi ci lpăne îmnpe:zăpăi 10p. Mixaiă rape simi. 
aksm mimazpize ueze psssprlitoape ae nosinimei 5n= 
„răpeinti, a ueprat. npin tpimimi de ai si na-s5 îmns= 

viziasn5 dăxspile ueso tpbspate,  Dsnz .uo: nopsnui 

noriaiiop de aa. Tpda, ka dinnpesns 5 tpsneze 10p 
sz Bio aa xarspsă” osmtesk de aa Sassercur, mi 'dsn5 
ve ei se îmnpolisips, se înpedinys n dessoipulipe de- 
snpe peaoa 10p rpedinur, desnpe nianzpiie'10p exe 
peseac, mi sape acea de skon ronipea asi din Ilpin- 
Minatăa 'Tpansioaniei. Mixaiă ns afuase înrz, k5 mi . 
"Basta din nopănra  Îmnzpatsasi Psdoat este amestexat 
întp' avest romniot ax &nrăpiaop. _Desnpe o napte tpi- 

misc o denstagie aa dînsă4,.wape se întoapse Hs, p5s= 
nsnsspi npea nexotspite ; „desnpe aats napte mai tpi- | 

mise mi sa adsnapeă nosizirop de aa Tspda ne Bansa 
Li 

A 
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Mixaauea imi ne Kasuepăa Padăa, na ss nofleasez ne 
noii a nă so rpsri k5 Xotspipizo 40p mi sp askăAto 
mponsnepie sale. “Adsnapea noriai10p -n5 nsmai nă 

Bp5 5% astsale, vi nivi-a spst s5 npiimeaskt denstapia 

“ aueasta.  Arăm rănosks Mixaiă îndestsi 'slapea a5tp= 
piiop saze; afis KE prsBoi51 pese: S5 XOIDpasK5 
întpe sine +ui întpe Tpansispaneni; mi snpe mai mape 
mixnipea sa afat mi aucasta, «5 Basta în ape e1 a- 

pea Kpedinus, K5 îi Ba însoi aa esnedipia în Danat, 

S'a snit k5 deszzipmipe Kă nosiaii ănrăpi ui Fă nan5= 
pize aop. Mixaiă se rzli de prtac; îmi sipînse omuli- 
.piae sase uose apedinuioase ne rimnsi nămit Xoat Ms= 
p5iu, anpoane de opaivăa Aisd, mi îmi amezs Jarspăa 
întp'o nozinie foapto . păns întpo ana Mspeuăisi ui sn 
dea. . Basta, no ape: nodiaii znrăpi îi dxcsepz de ko- 
mandip aa tpăneaop 10p, se'ameze da salsa AMipis0. . 
Mixais anca în sarspăi să 22000 oameni înapmani; 

Basta 18000 us natps tsnspi.: „la 18 Sentennpic 1600 
se fină srizaia avea fataiz, Fapo . apus ai “Mixaiă, 

HD Noponsi îi este - “îmnpotisitop, mi kape smepi nste-. 
pea azi uea mape, fsp'ai sizii mi răpamăi.. Dzizaia | 
a fost izte mi îngiepurănals, mi da înucnstă se nspea 
KTD Gipăinua sc necaz sripe naptea asi Mixaii.: Basta 

“se fsuspniui 55 fsyo;. Mixaiă sonoli, ks întp'adeozp o 
faue aueasta de. fpins; de acea nopsnui rapaepici 

Sao Ha SPA TONCasKE NC 5pmz.:  Apia se înlinseps 
tpsneae asi Mixaiă ne nimnia aveca, ronind ne Bprx- 
mau, sînd Basta stzlă în 10x, wi desupe o napte tă 
-tănăpize „saze, ue e aBca - auezațe ne o însaime de 

dea; de aals napte npin fosă ue'aiste oa nedestpi- 

mei, npiimi ie omtipea asi Mixaiă. uri o adsse aa atita 
îmasamsuieaa5; în nit nisi Mixaiă, nisi uei mai ssni 

n a e ce ab ma i i a
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menepaai ai sri, Padsa mi Ara „sta, mai fost în stapo. 
de a o onpi. Mixait îmi KSnOsK5 rpeuaza, dap ax5m 

„epa tipziă ș. tpănezo sac epa îmnpsutiate mi p'ptzaia 

niepdsts. Tpsrinds-se kztpe Bzarpad, înkspks ueea ve 
aBea mai Skăm, îmi skimb Ka481, mi nopnind înainte - 
ne npinuesa Slanua ks famizia sa, e stpînse psmsiui- 
pa apmiei saac, mi azînd dpămai: kztpe Fzrspam mi. 
Bpamos, tperă. în mapa Pomineaskz, A5sînd în 5pms 

semne de minia sa imnpolina noi.i10p snrspi al Tpan- 
siananiei. 

Înxs ns asnseăo Mixaiă aa Tipronimte, uri afas 
n5 destxz întpistape, K5 dens Km a niepdst 'Tpansia- 

Bania, i se psnemte din miini mi Mosdapia. Zamoisri 
- Eanmedapăă Iloaonici,, îndatz we a îneaes de nenopo= . 

gipea asi Mixaiă în: 'Tpansianania; sipinso' tă o ispimo 
mape ipsneze peratsaszi, pidivs în niuioape toats nosi- 

aimea pspii, riems întp'a:xstop mi ne razauii Zanopo- 

sani, mi dinnpesnt Kă lepemie Moriaa mi Sigismănd 

“Batopi întps în Mondazia aa 15. Ontomepie 1600. Ap- 
„mia Moadano-Pomîneasas - afiînds-so î în. nămsp mai mik, 
uti neîndpssnind.a sta ne ok aa 5ztac ks msanimea 

avea mape de noaonezi, se tpase îndzprt dinnpesnr-tă 

* Tpingsa Mipuea. Mixaii pszinds-se stpîmtopat mi din 
naptea Tpansixoaniei imi din naptea “Moadabiei, sokoti 
s5 se îmuzuisiask K5 5na din uspyi-le Bpsimaue, -snpe 
a nătea zipzi ne ucea-a-aals. Tpimise soxi. în 'Tpan=- 

 siaBania aa nosiaii hrăpi de axo.o mi aa Dasta, Fa sp. 
weie npietemsr, îmnzisipe ui sita po de yeae peste, 

Ii, snpe înupedingape 5 Ba nzzi aucestea, s5:f£r5d5- - 
jasKD x5 Ba tpimite z5aoâge ne -npinyesa Stana, ne 

fiesa Faopina ui ne fisa sză IMetpamus. Tpansisane= 
nii npiimip5 nponznepize. de nave. a ae asi Mixaiă ;: ne 
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soaii “tpiraiuui i întoapseps ră onoăpo. Îndzpzt, iap no 
famiaia 45i, no ape 0 tpimiso Mixaiă snpe xiczzmsipea 

 îmnnuisipei, 0.nssepz s5 mazz în Feripau 556 Naz5 
onoparii5 dsnz KăBiiinya” nepsoanea0p 40p. 

- Don ue se asirăps de aa snate, Mixuiă n5 p5ms5- 
mina” apmici saxe din 'TpansiaBania, mi: ră tp5neao ue 

de stpînseseps mai înainte Iletpamsă imi Bana Novak 
din wapa Pomincasr'v, net Kzipe Moadania.  Aiui se 

„ni n apmia Moidano-Pomîneasts ; dap n5M5pă4 ap= 
miei saie.se nosipmea de msapimea Ilozonezizop. Mi- 
xaiă învenă sotvaia; dap nenstindă a infpînye ne pps: 
mau, se tpase îndzpst dăns 5n deaa să son de. a 

“înoi iap 6bizaia,. Iloonezii wi Itazauii îi ronips no 
“ăpms ncînuetat, În zadap ? mi-a întpezsingat €a toate 

taenteae sax supe a sta ne a0k, ănde ise Nzpca K5 

a“ dosindit noziuie sin de Bptae; înzadap' npin forza 
nedestpimei saie do dsnz..manţăpi Bpea s5 onpeâsts 
ne Bpiimaui :. Iloonezii îi îmuinseps înainte nins aa 
ana Sipelsazi.  Aiui ststă Jixaiă ne aonă; îmi îmnzp= 
pi apmia în tpei tpănăpi ; apina dpeantz wi stinrz o a- 

mez . anpoane de deaspi mi. nzdspi, iap nedestpimea 
vea mai s5n5, dinnpesnz: mi aplizcpia rs tsngpiie, O 
asisnse în nzdspe, ta Ss axonepe wi S% Snpi:kineask5 

„Ne wede doă5 apini; uentpsa 'apea ana înaintea. sa 
Briaia se înuens ră desisas isca 15, mi Pominii 0— 

npip5 nzezaipea Ilozoneziz0p ră toals B5pu5uia ; dap 
“Razasii snpiziniui de Ilosonezi, intpînd în nsdăpe, isti- 
pb apina slinrz în fank wi 0 apsnkapz, dăns ape în- 
timn-ape apina dpeaniz wi siap mi ventpă. au5Eap5 - 

fsra. Mixaiă 555 me venepaaii sri ta Sf ads ap- 
mia îndspst; iap c4 se rprri în Mapa Pomîncasrt ra 

Ss 'ia mts5pi Nentpă aalo nperslipi de îmnpolisipe.
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Fiind ns Mixaii a asat dpsmsa nipin 'Tpansisnanta Ka S% 
mztpănzz în mopa Pomiîneasks5, Zamoisti tpimise dsn's 

dinsăa ne lakos Ilotoji kă tpsne Ilozoneze smoape, 
-ui- ne Moisi: Sekeai ns fsrapii TpansiiBaniei, ra SPA 

roneass wi ss npinzs mi kiap ne irsmîntăa Tpansiu— 
paniei. Pastă mi nosiiimea ănr&peasks [sk5p5 KBnOSK3t . 

asi: Zamoisri, a S5'mi tpars oinlipi.1o dsne nsmîntaa 

" 'Tpansiaaniei; KBui întp'aat sin 'sop fi 'siaigi a roni 

siamivia npin sianivie.  Zamoisti p5SH5nse, BD. CA T0- 
nemte ne Mixais,. ne ape în vepe na Basta mi Bnrspii - 

S54 dea pins ka ne 5n BpBimau 34: Ilosoniei. Ds- 
“5 We întps Zamoiski în mapa Pomineasks, xomisapil 
îmnpntesuli mai Ipimiseps o datz aa dînsă ne Illtefan 

VUari, ka szi snăe spui ipars omtipie din Tpansiana- 
nia mi Kiap mi din papa Pomîneastr, a din niwte uspi 

- îmnspztemti. Zamoisei nisi atsnui ns askăAtă ; vi în= 

aints ră apmia npin papa | Pomineusks ztpe Tip- 
roBimte. 

| Întp'auestea Mixaiă se stpensps npin Tpansisania 
în mapa Pomineasez, stpinse omtipi înrpacz, mi emind 
înaintea a5i Zamoisri, aa Ilaoewti, anpoane de pisa 

Teaesin,. 455 0 noziuie pănt. Bzioaia din A0K54 ate=. 
sta a fost sîngepoass uri îndzpstnirz.: Pomiînii sis 0. 
manda azi Mixaiă desnoatays toats nstepea epoismăasi 
20p, snpe ai fepi natpia de azatapea Bp5A4MBIeasKD 

- . . ” . * . A 

mi snpe a anspa tponăa naniona; dap aptirepia- 

Iloonezz ui îndeminapea Kazauiop, kape npin nsdspă 
mi kpînrăpi isea apmia Pomineasts în. fiant,: Xotspi= - 
ps Bipsinua. Dixaiă so tpase îndsprt uztpe Tipronimte. 

„ Zamoissi us îndprsni a'a roni iste ne 5pms, teminds= 
se de aonspiie ănei urpi, ne rape ea a 0 ănomtea. 

-Assînd aa Tiprosimte ne fisa sză Nikoaae ui ue rile  
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tpei fpamil Bszomii ns romanda tpsneaop, Mixaiă tpe= 
s5 neste OQat, ua ss stpînrz aste owmlipi din” nzpuio 
aueăca.  Zamoisri, dsnz.ue a înjexes tpeuepea azi ne-= 
ste Oat, se anponi6-de Tiprozimte. . Aiui se fă aats 
Bztsaie, în ape soapta a npăt ka iap ss se ipăiasts 
Pominii.  Atnsi Zamoisii intpz în Tiprosimle f5p5 
îmnpotinipe ; snii din poiepii uspil îi adăsecpz înrint= 

„uisniie 40p, iap ea nuin de -semenie în sipăinmeae sa 
6, 45% mosăpi de a ameza” oat npiny în mapa - Pomi- 
neask5. la îmnpeăpapea aueasta - se. apslaps. mail 

„mâini andidani: Simeon Moriaa, fpateaze asi lepemio 
“Moriza, 3 fpauă fii ai fostsast Ilpinm Iletps 'Wepuea,.. 

“p& înaatz, aa nape o; pidisase ite:zia asi Mixaiă,. so: 

Dimitpie, Mixaiă mi loan, dintpe nape'sea mai 'mapo 
Dimiipie  mezsse mai măalr speme fsrap în Ioaonia ; 
în sfipmit s'a apztat mi sn-nosia snrăp .nămit Bereur. 

-„ Dintpe toni auemtia, Zamoisui' aiese. ne Simeon Mo- 
riza mii întspi :de npinu uă xondinie, de a întpe= 
Băingă a notpa napte din benitspisc wzpii nentps nine= 
pea tpsneaop Iloaoncze, sape aă ptmas ună dinssa în 
mapa” Pomiînceser nentps auzpapea azi.  Ast-fea mapa 
Pomineastt; dur Bpe o Fişi-Ba' ani de neatipnape, ds—: 
nd 0 piaţă niinr de faute mapi 'epoiue, dens o mrpi- 

B5ză an5m Osîndit5 a usiăata de nopănui stpeine | . 
"„Stsnînipea npin sianiuie a asi Simeon Moriaa nă 

„nstea s7 fie sșlepils; semenia asi Zamoisri pidir mai 
măani Bpzamauli îmnpotipa- azi. Desnpe o uapte Basta 

îi mai fsu5 o datr usnosust, na s5 iast din papa Po- 

. mîneasiz 1ui din Mosdania, uzul întp'aat sin-pa tpe= 
si a se înuene psssoiă întpe Îmnspatăi . Jlepmanici 
mi peweie. Iloaonici; desnpe aals napte mi Ssatanăa 

„de sa Konslantinonoa dete domnia uzpii Pomineuuti snsi 
Padsa, fiă aa asi- Misneu, mi, ă tpăne tspuerută în tpi- 
se aa Psnspeuutti. - Zomoisri Bpînd a pinea mapa. Pomi- 
neasn5 ne seama Îlexonici, ns pps ss asaăate de npo- 
nsnepi.e' asi Basta; ne -Padsa nsoxa npinu densmit de 
Ssatansa îns în roni de dosz opi neste Dsnzpe în- 
dzpzt, i „19
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„4. Dap aueaa, kâpe: simyjea mai ks rpeă psnipea tpo= 
năisi wi sisnînipea stpeinb în papa Pomineasaz, 'epa - 
Mixaii. Dans ue stpînse oiutipi. de neste .Qat.mi se 
sni kă (papii ' Băzeuti, : tpenă  dinoavi na.s5 disnzteze 
asi Simeon loriia skaănsa ue'4ă ronpinsese în :sianiuie, 
la 25 Noemspie, îmi mai ueprs 0 dalz: soapta nopo- 
kăAăi întp'o pstziie sînyepoasp da Apyeur, kape iap'ană 

“sn sfipuit nenoposit nentps sine. .- Dsns alitea Bzizaii 
pante sasi nătepea asi Mixaiă; dap năpo:săa ui ns- 
demdea ns "425 nspssit înks.  Kiap în: nenopouipea 
„ue4ă ronea, K5ăla: mizioave npin Kapo :s% dosindeasaz 
“hozipia, uo'o nepdsse. Afiînds-s6 pelpasă sa :minzsti- 
pea Bistpiua 5 soadagii szi, kzpopa anca a axe nasti 
aeafa, îi întpeBs daua Bop, Ea ns'panii 'acfii0p sd, k5m-— 
„hepe o momie,ne tape so dzpiasns: mînrslipii; -So4- 
dagii stpiraps toni K5 5nă răasă, K5 se înnoesnă Ja a- 

„ ueasta, mi rămnspîndă satsa- Kosterulii îsi dipăi, nenipz . 9 . > 

pa ksisrspii ss poage ne' Dămnezeă nentpă noponsaă 
azi sui mîntsipea popii. Ka ss srăne din îmnpesspr= 
pie auestea rpeae, rape  ?1aă -Onoait de o da!z î5pr 
de este, mi de mai msate uspuli, sonoli s7 se-apsnţe 
în Bpaţeao Îmnzpatsazi Păduat, mi xotzpi s5 meaprs 
sinrăp în nepsoanz aa Ilpara. Fiind F5 KBaztopia a- 
ueasta tpesăia ss o fars npin Tpansibania, - K5ui în 
Banat fspnia măanime de, Tspri, a tperăit npin Basa 
Nogar sz tpiinius 43i iKasnap Kopniu, romandantăasi de. 
„aa Bsarpad, 2000 raaeni, mi tă aueasts sm st răn= 
niepe saonozenia: de a tpeue npintp'auea - pape. : „Isind 
ră sine ne Bansa Mixaiuea, ape mai fssese aa [lpa- 
Ta, da Îmnspatsa Psdoaf, rsaztopi ră 27 nai npin măn= 
vii Xayersasi, Daca Kpiusasi, Opadia-mape, ui a 25 

- DexemBpie .1600 ansnse aa “Biena.  Aiui Apxidsueao 
Matias, fsp?ai da asdienus, din 'npiuina siniiop vei 

"se îmnsta, îi onpi de a mepye mai denapte, ui în pină . 
- anpoane tpei sui. Dap nspsăa întimnaspiop din Tpan- 
"siaBania a rpzbit siosozeuia asi Mixaiă do aa .onpeaas, 
“a siăit ne îmnzpalăi-Fa s'a  snpixineasis din ioate
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natepiso; ii Mixait îap dovtndi npizeză de a so pidi- 

Bpzimamnii szi uci îmeiepuănan. ,. DE 
=" Dănz emipea a3ă Mixaiă- din Tpansianania, stapea 
aueazii pspl 'epa [oapte înszimzuiitz ui. tspbăpat. Ba- 

Bidimea' &nrăpeasks înss ns se înnoia K5 kinsi admini= 
Spaniei - îmnspstemti.  Ilperit se temea nosiaii snrspi, . 
xb Îmnzpatsi Pădoaf ae Ba xsaka ronslilspia mi 4e Ba - 
Aga dpentspize. mi npiniieueze, npe atit se înrpozea,: 
“RS npin lezăzigi ae Ba psni mi diseptatea konuitiinziei 
ui îi Ba faue.ratoaiui ză d'a-siaa. la 25 Ontombpio: 
adănînds-se o. dicts, se xolzpi ka ss se fat nănosist 
Îmnzpatăaăi, k5 „de n Ba rp56i a lpimile ne Apxids= . 
ese Maksimiaian, Tpansianania pa Îi sizitz ai azeue - 
npinu dn :poia sa. . Krtpe aueasla -se ueps, pa si se ! 
“nedeuseasnr Mixaiă, saă se se dea în miiniae “Tpansia- 
paneniiop ; toate dzniize mi aweztminlese, ue saă 
fst de dinsăa. în spemea tind a steninit ext Tpan- 
“siiBania, ss se desfiingeze ; Pominii mi Apmenii, kapi 
“tot întp'auea | Bpeme S'a5 amezat 5 ABksinya în papa 

aceea, sr se roneasks de ak010 ;. SBisii, ka niiute nap=: 
“tizani ai asi Mixaiă, st niapzs toate dpentspiae mi npi= 
Bizewispize 10p; dpentatea ss. se administpeze dsns a6- 

Îmaspots., ui aateze na aestea. Le 
Pădoat npiimi uo soaii Tpansiapaniei n onoape mi 

pize uvpii, fsp'a se mai da aneiagie în Snrapia sai ua 

“ae pesnănse, ka ss amtente nîns ind se pa niszai a- 
sănpa aveaop nănlspi, snpe a ai se da pssnsns xolspit. 

_ Întp'auestea, -naptizanii asi Sinismsnd Batoți, nemăaţă= 
minds--se niui xă denstagia de mai nainte .niui. nă p5= 

- snănssaă ue 'aea fost dat Îmnzpats., .isoătipz a adana aat5 
„diets, în ape dănz desbatepeo aatop tpessinue ae 

„ TpansiaBaniei, se nponăse, ka s5 se rieme îndspst Si- 
yismănd_ Balopi, mi s5 se pestulopniueasnt [pin aa 
ubpii. . Inzadap Basta mi aajiii se îmnpolisipz, ka Ss nă 
se rpr5easks dieta în npiuina aucasta ; naptea:uea mai - 

"a d'asănpa . nenopovipiz0p. mi de-a fi snaimz nentpă * 

“sta Bpea s% ov ripmăiasks in nămeae Îmnzpatăasi ; n0-= -
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mape din iosiaă epa nentpă pestatopnisipea azi Siyis=, 
msnd Batopi, „nentps kape Benisepz întp'adins mi ăn 

gismsnd. Batopi, 'îzp'a mai asa în szrape de scams 
îmupe:sspspiie, npinseps mi nssepz aa întisoape ne a- 
ueia ape ai se: îmnpotiBea ;-omopips mi tper menepază 
de ai azi Mixaiă, ne Basa Nonar, loan Zeneuti mi Ap= 
mauăa Sana, .kape K5zăseps în miinize 40p, ui nentpă 

„ape nă sc mtie întt t5m sa întîmnaată sr se afac în 
Bpemea aueea în Tpansispania. Basta, dsns ue Bsză, 
toposppi.ie. auostea, fsyi din Tpansiieania în Bnrapia ; 

„“soa tăpuese mi ăn so4 din Iloaonia. Ilaptizanii mi Si-. 

7 

iap naplizani Batopianii; adsuind de aa Bolomani din. 
Moadasia ne Siyismănd Datopi, în npiimipr miaă aue=- 
zapz iap Ilpinuaa Tpansiinaniei.  Auesta, dens sfztsi- 

"*: pize Iloaonică mi axe, nosiimei. snrăpermuti, tpimise sosi 
- aa Konstantinonoa mi aa [lama dea Aasa [pesa, din - 
&nrapia, ferzdsind ispată wi ne fans, ES €4 se săn5— 
“ne Tspuiuiop. 

siaBania, Îmnspatăi sonotea do niepdsis mapa - aucasta, 
Dsnz nsm desrpise Basta întimnaspine din Tpan-. 

„de nă Ba 4153 mrsăpi în rpuBs snpe a o adsue aa ss-. 
nănepo. Ata, Kapo Ss Koprsnsnz: mai msat ks do-— 

“pipize ai, mi s5. însnsimînteze ne Tpausi.ganenii uci 
neodixniui, ns epa de rit Mixaiă. Atsnui Apxidsueaze 
Matia saosozi. ne Mixaiă de aa onpeai, tuia * 4555 
sD'wi spmeze dpsmsa aa Ilpara în Boemia, Dsnz ue axtsn= 
se aa ksptea imnspsteasis aa 23 Maptie 1601, Îmnspa- - 
tea îi dete asdienur mină npimi-xs msals onoape. De 
mi Iloxonia s'a siait în” tot kină1 Ka: sz'4ă înnerpeast:5 
ră feaspimi de însinoBzuipi, mi a inipirat us toate mi-: 
“Oase na sri prmie ci mapa. Pomineasar; dâp fi- 
ind nD 'Îmnspats., nănomtea mepitexe asi, uri mlia s5 

- npenăiass5 taxonte.o, 15, p5sasrise tpimisăisi Iloaoniei, 
“nd Bixais este npieten ui aaiat ax Îmnspruiei Ilep= 
manici, mi Et Mapa Pomîneasis este a. asi. Mixaiă a 

"amtist aura de ine ss se desBinonsieasts înaintea Îm- 
nzpatăăă, Pădoaf, în rit se mtepseps toate ssnseziac, 

7 
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“Fapo -40 asea “mai înainte desnpe dinssa.: Se naînse, 
K5 Kkpedinua mi 'pina sa uea fieprinte, ue a apslat în 
Sasmneae ve aă-a înust nentps fonosăa a toatr upenrti— 
nztatea,'i sai pzsnaztit nă- nemăiămipe. ' It toate K5 

* nekazăa nentpă aueasts nepesnomtinut aa îmnins, ka 
-„s5 se îmapielincasuz xă - Tăpuiiş dap ca n'a Îunot a= 

ueasta întp'adenzp, de sit dsnz: nzpepe; desnpe o napte 
ka s% astăne răpile ayeopa, ape -npin intpiyi wi de- 

“ fsimspi ppea st'a dspanene ; desnpe aats naple „ra: s5 
- se fans imnoptant, mi sz sane de npimexdia ue i. se. 
“amepinna. Adztors, kb Basta aa. ronit ui: aa defzimat,. 
„Dă Nenlpă KD Bpea ss Saămeasis mai k5 pînnz de kit 
„ dînsăa intepesspiaop Îmuvpală.si ; yi nentpă K5 Bpeas5 
-p5mie ex siznin aa Tpansinaniei. -, a 

- Tipin ring desninosznipei saac, Mixaik se ' pexo- 
mendz atit de fpsmos Îmnspalăazi, în uit -auesta, nâ! 

- dînrs msateze ao5de ueti îns, mi ne alnrt înxpedin=, - 
“nspize ue'i dete, îi îsrzdsi.sT pa asa de neasts no 
Fuopia fata asi Mixaiă. Ilentps saăxneze ue-aă a f[5- 

„„R8 nîn5 avi, mi „nentpă aatere, ue nzdzdsia de aa 
dînsă., îi densmi - Issepnalop aa 'Tpansiaoaniei, - mi îi 
dete wi 100,000 raaseni nentpă . keilziasa prspoisasi, 
'Kztpe avyeasta îi zise, na s3 se. îmnzuisiastr Ră Basta, 
mi dănz wo: îi fură destăiz onoape. mia Înxsprs de 
dapăpi, î sionozi ka ss se întoaprs îndzpzt. 
„a întoapuepea! sa: npin &orapia, se întîani KE5 

„. Basta în Kamosia, aa. masa nenepaasisi. Pouzara, ui se 
îmnsvizi kă dinsăa, dindă'ui mina snăa 'aalsia întpă 
semn de sitâpe de toate uexe tpenăte, mi forzdindămă 
axstop ui npictemăr. Dap Basta nspla în inima sao 
nismr neîmnzralz assapa 35i Mixaiă, nenstînd ssfepi 
Fa Îmnzpâtsa sz4 nămeasrr ne dinss Tspepnatop ax 

_ Tpansiaganiei. Dăns aueasla. se Înusps nperslipi de - 
"prspoiă, ka S5 smăurt Tpansiipania din miîiniie azi. 
Sigismnd Batopi. «la apmia imuspoleastt sc adzo- 
rapr mi Pominii, . ape dsns înwtiinmapea -asi Mixaiă 
senips din papa Pomîneasis, mi se fvisps' 10,000 

+ 
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dase în dos kosoane,. ss; komanda 'A45i; Mixuiă ui a 
25i Basta, tpens nesto Tokai mi “Tapeană - în. „Tpansiu- | 
Bania, - 
„. Sinismănd Batopi, deus ue ai “înmgoaes FE Mixaiă 
mi Basta :pin assnpa sa, stpinse dieta aa Kasz, wi. 
învenă a adsna soadaşi.  Ipezînd uz nstepea.avezopa 
este mape, ueps asloape tăpuemli,-atit de sa [lama 
de aa Bsda, de aa uea de: aa Aasa Tpera mi de aa: 
ueaă de aa. Timimoapa, sit mi de aa lepemie Moriza 
din Moadania. 'Topi aemtia îi fsrsdsipr, K5 îA B0p 

_snpiixini din toate nstepiae. . Din 'Tpansiasania se stpîn= 
„seps.385000 oameni, a kspopa komandz Sigismsnd Ba- 

topi o dete asi Moisi: Sexeai, nape amez aarsp5a aa 
„Toposa0. Mixaiă mi Pasta fsnzpz sfat, ra s5 AOBeast5 | E 
apmia asi Siyismsnd Batopi înainte de ai sosi întspipize .. 

„tăpuemti. Mixaiă: înmeas ne Tspui spiindăae, ra din 
-maplea aăi Simismsnd Batopi, FT akm mape tpeszinyl5- 
de a:sstopăa aop; Fiind ns Mixaiă mi: Basta Bpsp5 
sz'ui odixneasts năpintea. apmia, se. învens szizaia Kă 
tanăpise, aa :kape 'pssnăndea mi TpansiaBanenii. la 3 

„Asrst. 1601, nam. desnpe - seaps,. Ipansiazanenii Kpe= 
zind, 5 Aisait mi Basta maă de rînd ss mai fas 
Bpe o. AoBipe, îi tpaseps, tsnspize  îndspzt ; uri. fiind 

- E5 apmia toals zioa a fost înapmats wi rata de 55- 
tsaie, se dete nopăns ra ss se odixneasir de oste= 
neaiase. zici. Kind xaBazepia tpansiBans .desmeaase 
Kaii, mi nedestpimea, epa îmupwmtiats, Mixaiă uponsse, 
Fa 55 înainteze . apmia îmnspsteasis mi. s5 Îndeans 

. Bsisaia.  Întomindăse  apmia de aobipe, Mixait 455 
komanda apine! dpente, venepaaa Potaz uenipăa uii 

„Basta apina Slinrz. Brtsaia se învenă R5 măals fapie;. 
„ măigimea TpansiBanenia0p “se îmnpotizea K5 M5at5 
-„BBpB5Hie ; dap în sfipmit fonsa ue iste ax" tsnpi10p 

mi: a năwuitop apmiei îmrispsteuli . îi înfpînse.  Mi- 
„Xaiă Ră. o nsBtaipe îndpzsneanr îi întoapse snpe Î5rz, 

“ui în roâna avea penede omopi 10,0000 . de “Tpansia- 
Baneni; Je 455 40. tenspi -mi 130 stoarăpi, ne rap6 

nedestpima | ui: 800 rasaepie.. Toalz apmia, îmrrspuin= 

; 
1 
1 
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may ze: 3pms': e tpimiso. aa Îmrpales Psdoaf,. nes= 
tinde sipăinya asănpa TpansisBariei: Siyismănd Batopi, 

“Bitst wi păminat, foi în Moadasia aa Iepemie Moria; 
snde nzdz:xdzia, ra sz stpînrs, aste omtipe snpe, a ns= 
BDAi. R5. dinsa în. 'Tpansiasania, mi' nentpă .avestă sfip- 
mită „tpimise mo Illtefan : “Yai : mi aa Xansa WBl5p555, 
ka 's5 veio. întzpipi- ui snpi:inipe, Mi N RE 

În. Bpemea,: în' Kapo “Mixaiă - ainsiso “din! apa "Po= 
mîneask5 aa: Biena mi TIpara aa Îmnzpatsi, Simeon 
Morisă 15 [oxonezii ' ui. Ră ueaezaite ipăne..a Je sac, 
npin :xafspi, psnipi. mi tot. feasa .de. nedpenizuipi, ve 
îsuea, azăitopiop, nepesnertind niui - A5Rpăpie ome= 
nemti nivă -ue.e: dsmnezeenuti,: aduse apa, Aa nessfe- 
pipe. - Fpayii Băzeunli făuips: neste. Oa; uiemaps IO 
topi “natpionii aa apme, ka 5, „SKano; mapa. de. stsnînipca 
Stpeinz.. 55 stearspi.re. 40p. se 'stpînseps , o măpime 
„de -prsboiniui pilexi, na. s5 . -prsnăne. nedpentaiea ari a- 
nzszpi-e ue se - fpyea.. natpiei 10p. Kangeaapsa : Za= 
“moisri îi ipzsese'! do: măul în, Ilo.onia' naptea yea mai 
mape! din ouutipi.e Sac, “assînd - în: papa Pomineasiz. 
nămai, 5nă nămspă miză, Simcon + Mori.a D'aB5 HEpAx 
de, a awtenta nstepea aveasta “desnzdz:tdsils a fpani- 
20p Băzemti, sui a” ai se îmapolini nsmai k5 owmlipea vo 
o aBea. Anăat fsra usipo Moadazia dinnpesns Ră tp5= 
nole saze; dap Bszeultii îa' ronipz no 5pm3, În axăn= 
seps 4a Baxea mape, dinkoaui, „de. Fonmani,” în 5stăp5 - 
TpozaB, omopips, 0 mănime din ipăneae 'a5i, în uit: 
Simeon . Moriza asia SKBUS K5 Bis. - Ilpada ve '0 î3- 
HSPL, tiixspeiute ipăneze asi în papa Pomineasas, în 
rit5 Bpeme aă mezat aui, se 455 îndspst: Bszenntii se 

„întoapsepz îndzpst sipsitopi, iap pisx- snde s'a îsrst 
Bzizaia , aueasta s'a nsmit de atsnui Kata. Iapa



a 
Pomîncass îap so saosozi de siznînipea stpeinr ; dap 
Mixaii ns (5 nopouit fa ss 0 mai Baze. 

„Dsar: ronpindepea TpansiiBanici, Mixaiă 455 sir- . 

nînipea aucuii sp; tpsneze pipăitoape se întinscps 

„ întp?o napte ini întp'aata, Asînd pzsssnape usănpa BpB:k- 
mauri.0p Gipăini, însemnînds'uri dpsmăa npin nprdzpi tui 
afspi.  Mixaiă anea de rind, dăaz: îmnzuisipea. aveutii 

mpi, s5 sc ' întianeasnz ks, famisia sa, kape de msală 
se afia npinsg" uri s55 nazs, rînd aa Ferzpau Kind în 

„Bpauosn, ii dsnz aucea s tpearz în papa Pomîncasir, 

ss înfiingeze iap o nătepe însemnatz mi spui 5pmeze 
- npoiente.e sazc uese mapi.: Dap nesnipea, uesa fostă 

înuăisal întpe dinsăa mi întpe Basta înrz mai de msată, 
nimiui toate nsdedi.e aueste fpimoase a 40 sale. Ba- 
sta nă iizlea sm “sălepe niui întp'sn zină, Ka aatsa$ mi 

nă cuă ss fie [osepnatop ar Tpansi.snaniei, “ Mixaiă dă- 
ns nstepea: ue îi, epa dat, se nspta ua sn sizuîn fp'a 

psra în scoms npelenyiiie uexo fsp5 nsnînt a 10 4i 
Basta. Dana se întîmn.a,. ka ss se fans nainyepi nei- 
tpă ncopindseaire soidauiop, Basta ae: apănna asănpa 
asi Mixaiă wi assnpa Pominiop 13; iap Mixaiă ae a- 
tpissia asi Basta, Sirspiiop „mi Iepmaniop asi. Tir- 
veaba întpe Dixaiă wi Basta epa nexontenitr; KBYĂ, Spa 
mi nisma asi Basta. epa nestinsz. Însfipmit sa 0 în- 

timnaape de ueapts, Mixaiă isuinds-se foapte măat, îi 
zise: 45i Basta: 3 ea a konpins întiiam dai sinrsp - 

“Tpansi.isania ui RD a asstal a S5 se KOnpinz5- mi a dosa . 
"0apr; ama dap ape mai msat dpent nentps dinsa de - 

zit Basta mi xiap de uit Îmuspata. Basta nă'mi' mai 
“notă asnsnde natima pei mi-a mîniei sac, mi xolzpi 

s5 Omoape ne Mixaiă, ' Înninonzpipie, ue Dasta aă-a 

rpemsdit ne 5pm5 asănpa 45i, na ss se sne1e.de î5p5 

=  
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de-aenea sa, aă fost toate nassmsile: npivina :nentpă 

rape da omopit a prmas spa, we 0 nspla asănpa: 

asi Disaiă, 1ui “isnipea de steniînipe, ne nape sokotea, 

ED 0 Ba măaţiămi, omopind ne Mixaiă i prmiind ca 

- Tepepnatop a Tpansiananiei. | Da 
| Mixaiă nessrsind nimik desnpe inima vea pitiea=! 

ns a a3i Basta, îi amezi sarspsa în simnsa Topzii, 

ulii n5 455 nisi O mTs5ps de anzpape îmnpoliza tăye= 
tezop Asi ucaop neiegizile, ne kape nă ae rsnowmlea. ' 
În ppemea în nape 4spa uenlpă îmuzuisipea popii. uri 
stepnipea ueteaop îmnprultiale din apmia uca zipsils: a 

"azi Sigismănd Dalopi, Bpă s7 sc întineastr x5 faminia 
sa, He nape ns o Bozăsc de msală mi mo tape 0 imtia 
aa Forrpau.  Snpe auestă sfipmită- frks nperztipize 
tpenăinuioaso nentpă o mir esnedinie nins: Ja avenă 
Opanl ; „înmtiings wi me Basla desnpe a5kpsa. auesta, 

“ui îl ueps ua si dea oape-nape a:sloape : de 'tpsne 
Jlepmane. Basta 'soroti în sine st nă mai. npeăngea— 

sus fanta auea. ăuirauiz, no 0 nspta în inimo; s% n5 

mase asi Mixaiă, ppeme de a se îmnătepniui, i asi a 
i se psni npiies de-a'mi szispa nofta uea issitoape 

„ d6 strnînipe. . So îsuzpniui 5 n& tsrzdsemnte azi Mi- 

„xaiă axstopăi u6păt; dap ra ss se anponic do sfiprui= 
151 sză nea neneyizit mi szuli înzesneasks ssoipulipea 
“fantei auei spite, ue o nspla în inimz, îi zise, na sP'mă 
1pimius înainte oitipize sa Pomineuti,. nînz rînd se 
Bop rsti tpăueae mepmane.  ]lixaiă se înBoi Ja aycasta, 

mi, îrp'a so temo de uena, tpimise tpsneze sale po- 

mine wi se desapms sinrspă. Atsnui. Basta lpimise aa - 

dinssa doi uznilani ns 300 sosdapi Baoni, nopsnuinds= 
ae ua ss omoape ne Alixaiă. la198 Asrsst 1601, 

Ă dimineana;, Mixaiă se alaa în oplsa sr nHă Isdosis ! 
. 20



  
  

“Paroyi, sn ofigep anrapă.. Beslindzise uz 'ias sosit 
„tpsm6ze Jepmane, de aa Basta, «e emi «înainte zitînds= 

_A40:. pine ayi zenit „pitexiaop soadagi | Ksnitanii, întăn- 

uispind ROplBA. rs naaonii 10p, intpaps în asăntpăa aa 

Mixaiăș ns din: Apinunit îi zise, 5 esle npins, Mixaiă 

ÎN PESNBnS6; KB n; mi Stpirînd ne oamenii ss, tpase 
A. 

sasia din tears mi “aoBi. ne 5năi din ezitant. În asn= | 

la aueasta veaa-a-aal esnitan,, nămit. Laron de. Bopi, 
îi îmfinse o săaiut în nicht mi4 prstspnz, :ROSă aa 5. 

mint.. Intpind atănvi în As5nipă mai mai Baaoni f5- 

„piomi, 5năă în ÎMnIăuIK5 în mîna stinrz, K5 rape epa 

. oBiuinsit S5 noaple sazia, aataa îi izie RaU5A. Tspea- 

pea ăvirami0p a fost atit do mape, în uit Kiap ui „5 
doit Pakoyi a npiimit nalpă aonitspi: ” Toate -auestea 
sc fsnspr atit de în rpass, în uit oamenii asi Mixaiă, 

„ xînd aă penit snpe - aBlOPSA. a3; în T5Sip5 tpamza, 45] 
sea înaat, mi Îpămos, pzstspnat sos Ie nsmiînt. Basta 

iui nosiiimea ănrăpeasKs, Kapo epa înpgexeas5 ră din- 

să nentpă omopipea asi Mixaiă, fiind K5 tpemspa do 
'dinsăa nînz rînd epa siă, îmi apstaps akăm 'sazpiyisnea 
10p'uea OEBpiis, pstinda'mui :xo de tpănăa asi vea mopt, 

Don ue z5K% tpei ziae neînrponat, în sfipuit se în- - - 
„rpoas : în rimuăi 'Tepzii, De aisă, zik Snil, K5 sap fi 
dăs" mai tipziă aa. Bsarpad mi, say Îi. înrponat în Bi- 
'sepina de pedinya p5sspitsazi, ue epa zidits de din 
“s5A $ aapii zik nt S'ap fi tpansnoplat în- napa Pominea- 

sua. Adenzpat - înss este, uz Kanăi asi sta adss de- 
„sopssa Kiasna, mi s'a înrponat Aa Minsslipea Deaa545l 
“de aa Tiprosiute, snde se'afas mi axsm.' “Basta ui 
-DOBiAiMEa  SNTBpeaskT .nă Se Dăanămip5 ră Sinrăp5 

„ moaptea asi Mixaiă ; npinscps ne sstpînsa Ban Mixaa-— 

“Wea, ve epa în zipst5 de: 70. ant, ui Fape în toată



„159 

Bpemea a fost ministpă . pedinuios ai 45| Mixait; mi. 

nzptau aa toate întimnazpize ai 4e.e nopouite ui ne 

nopoxite ; î1 5sraps în temnite mi “28040, das măato 

kasne wi ssfepinpe, î. omopip5 npe-xsm ÎzK5p3 mi Eă . 

ai soiepi ui .ofiepi Pomîni . însemnuni, ne tape a5 

“ mststă nene ' mîna. VUei-a-aaqţi Boiepi wi soadani Fpe- 

dinuiomi ai asi Mixaiă, "dsuz uo înyeieseps. de tpistsa 

sfipuit ai mapeasi mi piteazăiţi A0p npinu, a5ap5 'ap= 

meie în mini ui 5pap5 pssssnapo ;. dap Mixaiă n. 

cpa na svi xomiandeze; Basta 5 apmia sa, ue 0 asea 

ralits de palace, îi adsse în „neopîndzioas ui îi siai s6 
făra. în papa Pomîneasts. , 

„ Tpinuesa Slanna, dinnpesnz xă fie-sa. Taopisa mi 

ră fisa să .Ninoaae, dans vo aă sufepită o tpantauie 

destsat de asnpr, kit at fostă ssc nazs, aa Fzrsparu ui 

Bpamoă,, dosîndips saosozenia dsns intpapea asi Mi 

 xaiă în Tpansiazania ui dsnz pipăinpa asi înnpotiga azi Si- 
yismănd: Batopi. | Kind aucasis famiaie -awtenta tipe 

„de aa Mixaiă,. a s% meaprs ea aa: “dinsăa snă e1ă s 

pic «a dînsa, îi Beni pista Besto desnpe omopipea 45, 

Înrpozits - de npime:dii ai nentpă sine tpenă neste 

mănjă în japa Pomineasts, wi so'asits ne aa Kozia 

snde r5si înk5 Bio ne măma Ai Mixaiă. Ilpinmosa 

Stanua, dans snă ană,. mspi aa Pimnixă- Bixuii do vi5ms ș 

Ilpinesa Fuopika se mspils, dans Kasucpsa5 Ilpeda din 

Tpeui, nape sa nsmit uri F.opixoi545, mi de a rapo 

aă prmas dos fete. lina mi Bsira. Desnpe [Ipin- 

sa ] Ninoaae. mape islopia niul sn dată sirspă, ue. s'a 

întimnaată 5 dînsăaă, de a mepilă în rparz saă de a 

mai tpzilă. Desnpe Ilpinms- [letpatmkăe ueaă mai ma= 

pe fiă aa asi Mixaiă, fiindă K5 nă sa întopsă din Tpan= 

siaBanja  dinnpesns Kă vei-a-aai memspi al famiaiel,



"se B'enăeulle, Kb Sinismănd. Batopi, dans înBingepea sa, 

în făra. nzipe Moadasia mi Ioaonia, : ?ăap Îi asat B5: 
*- dtasăaă din Porupan, mi 'aap. [i tpimisă Xanăaăi tale= 

prsuă de «a Kpîmă, de'a ape uepăse a:ităloape do 
“= tpăuo, mi se npede. no ap fi' mspilă' ako1o în: pozie. 

„7 =. Metpamnora fostă însăpată, uri. do da dinsăaă a pvmasă: 
jo fat Tuinkaj ape Sa mopitată dsnz Saăyepsiă Esta 

ide, „Ast-leaă, nepomiindă du Mixaiă . fi do napleu 

- Prpboieas5, npiu fete mi nenoale îi sa amestenală fa-. 

| midia 5 aalese din veac vo ipbestă astazi. 
Basta sepiso Îmnvpatsazi Pădvat ui îă fură R&n0— | 

“Skăl moaplea si Mixaiă; se. sini nă toate miaoaue= 

Aa se destinonvuii înerpind ne Mixaiă ui înBinoBs- i 
- pindăa Kb, e. dăt» Konpindepta Tpansiinanici, s sap fi 

uă3 up în: Kopvsnundenţii să Topuii, mi'K3 de aucca: 

| Sa rposit ai omopi mai înainte dea îmutiinua ne Îm- i] 

uzpată.i. Încinosvpipiae ue 4ă-a rpwmbdit. Basta asă-. 

upa a8ă. Mixais, nă se kpezăno atit ne uit sonotea €.1ș: 

Îmnzpatsa. nd pbsilănse nimin ș -îni aprt5 nspepea de 

pză. nenipă: niepdepea: aiisi om mape, în Kape upeiuti— i 

„Hblatea îi. niponise nzdeidi map so nensni nenlpă | 

fanta auea 5pitz, n5 ape Basta ?uli-a snăpitat. minei. 

dap ne Misaiă n .mai nătea sa înnieze. - - Îmnpatăa 
ap fi nedeusit ne Basta nenips. anca fppo-de-aepe a 

si; îns asea lpersiuyr de dinsăi în ppemca. aueea, 

ii ind 'Tpansispania epa t5pespale, uri: înd -. mai, mate. 
nstepi- se disnăta ntntpă soupindepea ei. E 

Ast-lea, se szzipui upintp'o suidepe Xxomeasur, în 
" uîpsis de 43 ani, pileazăa Mixaiă,.a ubpsia noapte: 

zutiaăb:; 5 o înfiopape. uinz de rpoazz inimiie tstăpop -- 
aveopa,. kape upinea în tpînsău ăn weniă pap a1 nea- 

RSASI aueaisia, wi ape, în “udmipapea' isupzaizop. Asi 
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BUCURESTI. " 
4e0p minănate, nat Tori III UE AEM APE » Biapa: 
Nosiliz a asi a fost sn fenomen iste iperslopa a fost 
Sănăsz aa mii de rpeztuui, uri a întîmninat nicdiui în- 
dzpriniue ș ns toate avestea dăxsa 45i a stpzuntst npin 
toate, a tpismfat desnpo toate. Ilpin fanteac sa.e ue- 
16 Bitezo a intepesat omenipea, a tpas aa sine peuă-— 

“nouuitinuo Bearspi.op, mi Sa alăpat în pîndsu uLpoa=: 
Wi1op uezop:mupi: Is enepuia Fapantepăazi -sză ue.sk: 
deosisil. nă (upia cpanăast ss ueasi nezipsit, uri. Kă 
Statopniuia' ssfaets.zi sză ucazi mape, a onpit Bitea-. 
to notonsa.nzlopii tpueniti, de a ns se întinde aS5=. 
npa Ezponii,de aa Anss, mi de a ns se Ai Bapca- 
pia în a0s5pi1o ne snde nbipsndea.. De nînd Tspuii 
Osmani aă înfint niuiop statopnit aa pzszpităr Esponii, 
ui a5 înrpozit toats naptea aucasta „de Jăme,. nagiize 
Hpetutine, ne sape nozipia ueorpafiis sai noxiliă ae: 
fzuea s tpemăpe de nstepea a0p, n'aă ast, alaps de" 
Ioan Kopsină, ast: cpoă mai mape, nisi upewmtinztatea 
anzputop mai fiepsinte, : Ig -udenzpsa în inimi wi în 

„„B5Z, K5 psueă întp'o mînz mi nă sabia intp'aats mi-. 
-n5, a prsbbtăt papbapia mii a.asirăpat omenipci pe- 
mtine nauo ui ainimte ; a înaesnit înaintzpite -uisiviza=. 
Mici, uri a nisi si pasi sine-iăzinlape ne 'snde epa 
SD 50 semene siesteme. De ap [i askpat îmnpesnz 5 - 
dinsă.a mi-aani sisnînitopi us auccau Epediny5 ui en 
tăsiusmă : de n'ap i înlîmninat atitea uiediui ui rpey—.: 
sui de o dats; de map fi.asst a fue ns Oameni ka 
Siyismsnd Batopi, na lepemie Morisa ini a Basta, mi 
de "iap fi fost xzprzit de sss sn K5pS no-titix mai 4snr, 
epa în stape ss SDBÎpIucasEz -eea ue anii nămai a5- 
rindil suă:nămai a înuenzt. Omenipea rpemtins ?ia 
pbmas. penănoskstoape nentpă tot ue a [ast ex nentpă.
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dinsa: fantexe ask uease mspite Sa tpimeiuat în toate 
n'puie ; isnpuoi.re 5 exe mapi 'îmnodosesa, foie is- 

„topici mi mepitese asi s'aă. încpedniuit de. o nomenipe 
nezita!'z din naptea omenipii ! : SI Su 

Dap Pomiînii toni de osumte. aă tpeczit.. i mai a= 

dins7 amzpîsisne. ss simys . niepdepea săi Mixaiă. “Ea 
a tpzit dest dentps sine,. nenlpă aul fave 0. mspipe; 

ăn năme mape, kape nivi o datr ns na nepi ; .dap. a 

nspit npea de. limnspiă; nentpă npoiexteae saac.. -yeae 

mapi, ue ae fopmase nentps. fepiuipea nauii saze. 'De= 
aa mapeae Tpaian wi nins Ja. „4; Pominii-nă s'a. no- 

pouit ka din sînă 10p s5.se..nasks aat.om mal. mape 

de ril dinssa : sinsi-sape- zeue Beanspi aă J5Epal Fa S5 

„ax -mzpipea A5i. ” Bpemiie ueae rpee. adăsese.ne toi 
Pominii întp'o stape de derpadape mi,de ssfepipi ama- | 
po; toni amtenta sn mintăitop. Aptapea a3ă Mixaiă în 
MIRAORBA  40p : a fost ra sn fsauep. stpzazuitop:, . ape 
dee daxsasi pomînest ueasi amopuit 0 .oBil5pz: c4en= 

“ pin ; Pomînii se demtentaps HBNOSKZPE tpimitepea -. 

a3i Mixaiă din vepiă, mi. asepraps Ja rasă a5i. vea 
upononedsitop de. minlzinys. Ea epa eposa, epa idonsa 

" 40p, epa Biapa ui. fepivipea . „a0p>. epa Pominăa - ape . 

fuea rit. toni Pominii, Ss6. nomanda'. 5, Pominii rs 

“apmeze în mii. desnoalapz o “nătepe demn» „de .a sz- 
 măne ne. Bpbămauli,. demus. de a tpage admipapea . ui 

aaăda 1eaop-a-a ate nagii, - -demnz de nsmeae „uri sîn= 

meac.ye'a nspta în Bine 10p. uli “de, dpentspise;,. e 

dopea' sm dosîndeasi:z. .: Ayestea epa Bpemie ueao e- 
„poiue axe Pominizop. ]lenisa a5i Mixaiă- rpoia, iui Po- 
imînit nzind în agkpape Îzuca: minsni. .Snind ne topi 
Pominii întp? sn tot, pestatophiui Dauia Bere, fst o na- 

pie mape, .deninz de a fi.pensnoskstz de aate nagii,. demns, 

- 

    

 



"ami pinea: demnitatea: a0p. : Ea îzs înimine Pomîniaop 
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de a se auzpă mi în stapo'de a se siniaiza.  Aveasta 
epa Bpemea uea mai “mrpils nentpă Pomini, epa e- 
NOxa; Fape npenestea nentps' dinmil nearspi de a5pă. 
Ins năpin ui Pominii S'ap fi fepiuit. _ Îmnpea:sppiăe, 
soapta, nenopouipea a  npekspmat “zise auesti om 

„mape; înainte de a întemeia nstepea awcasta nosz a 
“Pominiaop. : &pmslopii asi saă nă moustenips dăxsa asi 
Me4 mape, saă nă nstsps a ăpma. ne dpsmăi “ea Kpoit 
de dinsăa.  Bnipea mi statea Pominiop tpeks - na, n 
Bis ; nayia Pomineaskz iap se tzi6 în nspui; Pomiînii 
iop K%Z5p5 să5 :ntepi : stpeino sai deosesite, wi npe= 
„mie seie rpesc'mai din ainte. iap se întoapsepz. ' În 
nekazspine, ssfepinueie mi dspepiie'40p stpiraps măa= 
(5 ppeme: Jlizaiă ui miântsinus!. dap Mixaiă nsmai epal 
„Mal meat însz' de uit topi, Pominii din papa Po- 
„mîneasks aă nins moaptea uca isp Bpeme a asi Mi- 
xaiă.  Nosuăt avi în nimte Bpemi nefepiuite, nopoipea 
uspii saxe "a adss na Ss iucazs ne: SRa5N8.A Moui10p 
ui sipsmomi10p szi. Dap dexăa 43ă vea mape n se 
nătea măajămi ka s5 Ok5ne 5n skasn Onspit mi s5 
Kipmaiasis o0' nai poarz. Ka ăn aa Temistoraă se 
siai a s'uri desposeaskr wapa, s% fak pesnentat sta= 

» tăa  Pomînesk ini s5 dea în mîna Pomînizop nztepe de 

npinzstop de askpăpi mâpi.. Ondapea; demnitatea, mîn= 
-dpia, natpiotismă4, -sio5ozenia, avestea epa-ideie; de 
„ape cpa assopzigi Pominii din : papa -Pomineasts în 

pe: Din Pomini anssaut 
ss5t &n-:5r -rpeă, amopuiui npintp'ăn  desnotism -ness= 
fepit, mii derpadayi npintp'o tipanie SBanaliiz, fină 0a- 

Bpemea .ripmsipei azi uei. piteze, 

meni sS4050zi, f5kă aliuea epoi, Ka po "dzdspr asmei 
pr 

.
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mpocz de .ueea o noate o nayie s1050d5 imi -ziprazits 
de sn Ilpinu mape. Niui o dats mapa Pomîneasiz ma. 

fost mai mspitzs mi mai demnz de pesnexlsa mi onoa- 

pea aatop statapi, Ra în spemea aueasta. Ka ss înrpr- 

deasu5 mi ss întemeieze saozozenia mi ss asirăpeze 

wspii fepiuipe seuniks, kpoi npoieklă ase mape do a 

sni ne topi Pominii întp'o nstepo. Is apmeae în mî- 

ns înfiinus npoientsa auest fanopit a ssă ui demnă 

de sn Pomîn mape ka dinssi; dap kind epa ss înte- 
meieze stalsa avest năoă aa Pominiiop, se prni din 
piais npintp'o moapte xopeasks. ,Sromotsa ao ma-. 
pe, ue?4 (mkăps -apmeae Pominemti nentps mzpipea ui," 
fepiuipea urpii, se ainiuti; papa Pomîneasks iap K5ză 

sus rpeslatea soaplei de mai dinainte; aat Mixaiă nă 
so mai nzsk5 nentps dinsa; în xox51 mspipii do atsnvi, 

Beni smepipea mi ăminipea : tot foxossa a fost, ks Tăp- 
vii se îmospaps a pesnesta dpentăpize uspii nins mai 

tipziă. ” 

Axia Pominesr, demnă do ami apea Omepsa sză, na- 

"po ss fie aptea zitexici, napiea Pomiîni.rop, raptea a- 

_pe sm se uiteasrz ră dpar de sipe opi-uine. Pomiînii 

ai53 a se mindpi K5 .epo5+ auosta, kape se A5nl5 ra 

sn aeă nentps npiuina ea sfint; a desposipei mi a. 

'saosozenici a0p. Adsxzuli aminte de weea ue noate 
faue v naie snits, sînd este nopouits ka ss se nast5 

“din tpînsa 5n om mape, kape sinrspă mtioa o dăue aa |. 

imspipo mi fepiuipe. Nswi ăite nisi o dalz, RD W5pi- 
nei ueaii“srsmue a asi Jizais Bifeassaă, nomenipei 45i 

vexii mspite; uri .adsuepii aminto de fantese asi eo 
minănate, sînt datopi ai însaua 5n monsment, za ape 

ss adsrz tot dasna pesnowmtinz, nentpă” ueea ue-a 

ppst ea ss fas nentpă dinmii, wi ss pepse sarpsmi nen 
cari, vea fsp5 Bpemel!! Na 
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Dap. datopia istopici Pomînemti fie, a, s5 ns- 
stpezo. în pearspi isnpznize aueie minsnato ao avostăi 

 


